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Annopol 
Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Borowie 
Pierwszy kościół parafialny z drewna, pw. św. Andrzeja 
został wybudowany przez Marcina z Odolina przed 1465 
rokiem. Kolejny istniejący do dziś, powstał 
prawdopodobnie  w roku 1662. 
 
Szent András apostol templom Borówban 
A Szent András apostolnak szentelt első, fából épült 
plébániatemplomot Odolini Marcin építtette 1465 előtt. A 
következő - ma is álló templom - valószínűleg 1662-ben 
épült. 

  

 

Kościół drewniany z 1740 roku w Annopolu, Sanktuarium 
Św. Anny 
Kościół pw. Św. Joachima i Anny w Annopolu, dzisiejsze 
sanktuarium św. Anny, ufundowany został przez Jana 
Tomasza Morsztyna w 1740 roku. 
 
Szent Anna szentély 
Szent Joachim és Anna templomát, a mai Szent Anna 
szentélyt Jan Tomasz Morsztyn dotálta 1740-ben. Michał 
Kunicki püspök szentelte fel. 

  

 

Annopol - Świeciechowie 
Kościół pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty  
Istnieją wzmianki o istnieniu kaplicy na terenie 
Świeciechowa w 1223 roku. Obecnie istniejący kościół 
murowany, wybudował w 1764 roku i konserwował w 1764 
roku Kajetan Sołtyk. 
 
Szent Miklós és Szent Margit templom 
Léteznek feljegyzések arról, hogy Świeciechów területén 
már 1223-ban állt kápolna. A ma látható templomot 1764-
ben építtette téglából és szentelte fel Kajetan Sołtyk. 

  

 

Annopol 
Panorama Wisły pod Annopolem 
Gmina Annopol dysponuje ponad 
dwudziestokilometrowym brzegiem wiślanym. Do Gminy 
wjeżdża się przez ponad 600 metrowy most. 
 
Kilátás a Visztulára Annopolnál 
Annopol község több, mint húsz kilométeres Visztula-parti 
szakasszal rendelkezik. A községbe egy több, mint 600 
méteres hídon áthaladva érkezünk meg. 
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Dzierzkowice 
Rynek w Dzierzkowicach 
Centralnym punktem Gminy Dzierzkowice jest odnowiony 
w ostatnich latach skwer w Dzierzkowicach Rynku na 
którym znajduje się pomnik żołnierzy poległych w czasie I i 
II wojny światowej. 
Dzierzkowice Főtér 
Dzierzkowice Község központi tere az utóbbi években 
felújított Főtér, melyen a II. világháborúban elesett katonák 
emlékműve látható. 

  

 

Dzierzkowice-Wola 
KGW GRYCZANKI 
Są utalentowane i pracowite, a do tego chętnie dzielą się 
doświadczeniem z innymi. Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Gryczanki” z Dzierzkowic-Woli 
 
„Gryczanki” Háziasszonyok Köre 
Tehetségesek és szorgalmasak, ráadásul nagyon szívesen 
megosztják másokkal a tapasztalataikat. Dzierzkowice-
Wola nőegyletének, a „Gryczanki” Háziasszonyok Körének 
tagjai. 

  

 

Dzierzkowice – południe 
Wąwóz Lessowy, Złamany Most,  Malcowy Dół  
Wąwózy Lessowe rozciągające się na południowej części 
regionu gminy. Najłatwiej do niego dotrzeć kierując się od 
„górzanego wygonu”  z którym łączy się u swojego wylotu. 
Jest to niezwykłe interesujący wąwóz pod względem 
geologicznym.  Część wąwozów pełni funkcję głębocznic. 
Lessow-szurdok, Törött Híd, Malec-árok 
A Lessow-szurdok a község déli részén található. A 
legkönnyebben a „górzani legelő” felől közelíthető meg,  
mely a végénél kapcsolódik hozzá. A szurdok rendkívül 
érdekes geológiai szempontból. Egy része antropogén 
eredetű, tehát emberi működés eredményeképpen alakult 
ki. 

  

 

Dzierzkowice Terpentyna 
Wzgórza zamkowe tzw Grodzisko 
W Dzierzkowicach Najwięcej tajemnic kryje Wzgórze 
Zamkowe, namacalna pozostałość po istniejącym niegdyś 
zamku – siedzibie starostów urzędowskich. Na obrzeżach 
gminy ulokowano 2 niedawno odnowione cmentarze 
wojenne, żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. 
Istnieją dobrze zachowane młyny i kuźnie. 
„Grodzisko” – Kastélydomb 
Dzierzkowice legtöbb titkát a Kastélydomb rejti, melyen az 
egykor itt álló kastély; a hivatali elöljárók székhelyének 
maradványai találhatóak. A község területén két, 
nemrégiben felújított hadi temető is van – az I. 
világháborúban elesett katonáké. Vannak jó állapotban 
megőrzött malmok és kovácsműhelyek is. 
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Gościeradów - Źródliska Łany 
Źródlisko w Łanach jest to źródło wywierzyskowe uznane 
jako pomnik przyrody nieożywionej w 1996 roku. 
Wypływająca pod ciśnieniem hydrostatycznym woda 
uruchamia warstwę luźnych piasków, tworząc rzadko 
spotykane na taką skalę zjawisko bijących źródeł tzw. 
gejzerów. 
Gościeradów Łany-i Forrás  
Egy kivájt forrás, melyet 1996-ban élettelen környezeti 
emlékművé nyilvánítottak. A hidrosztatikai nyomástól 
kifolyó víz elindítja a laza homokréteget, amivel errefelé 
ritkának számító zubogó forrást, vagyis gejzírt hoz létre. 

  

 

Gościeradów - Pałac Suchodowlskich 
Zespół Pałacowo – Parkowy, w skład którego wchodzą: 
pałac w stylu klasycystycznym z końca XVIII wieku, 
murowany spichlerz z tego samego okresu, klasycystyczna 
kaplica usytuowana w północno – zachodniej części parku, 
łuk triumfalny wybudowany około 1820 roku oraz park z 
częściowo zachowaną dojazdową aleją lipową.  
Suchodolski kastély 
Kastély – park komplexum, melynek részét képezi a XVIII. 
századi, klasszicista stílusú kastély, ugyanebből az 
időszakból származó tégla magtár, a park észak-nyugati 
részén egy klasszicista kápolna, egy 1820 körül épült 
diadalív, illetve a park, melynél az utat részben hársfasor 
szegélyezi. 

  

 

Kraśnik - Kaplica pw. Świętej Trójcy 
Unikatowy późnobarokowy kościółek fundacji Zamoyskich 
o niezwykłej bryle wynikającej z połączenia trójkątnego 
rzutu (symboliczne nawiązanie do wezwania) i prostej 
(odtworzona) kalenicy - dzieło pochodzącego z Wiednia 
arch. Josefa Horscha, przedstawiciela późnobarokowego 
nurtu architektury na terenie Lubelszczyzny. 
Szentháromság Kápolna 
A Zamoyski-hagyaték egyedülálló, késő barokk temploma 
különleges formavilágú, melyet a háromszög alakú alap 
(szimbolikusan a liturgiához kötődik) és az egyenes 
(felújított) gerinc kombinációja ad . A bécsi származású 
Josef Horsch építész, a Lublin térségi késő barokk építészeti 
irányzat képviselőjének műve. 
 

  

 

Kraśnik - Ścieżka rowerowa RUDKI 
Ścieżka zaczyna się na ulicy Kalinowej (boczna Kolejowej), 
tuż za przejazdem przez tory kolejowe.  
RUDKI – kerékpárút 
A kerékpárút a Kalinowa utcánál kezdődik (a Kolejowa 
oldala), közvetlenül a vasúti sínek után. Az erdő szélén 
burkolt tér található, ahol autóval le lehet parkolni. 
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Kraśnik - Ścieżka przyrodnicza MOSTY 
Niezwykle ciekawy zakątek leśny Nadleśnictwa Kraśnik. 
Oprócz pięknych drzewostanów na trasie zobaczymy 
występują-ce tu gatunki drzew, krzewów, roślin runa 
leśnego, grzybów oraz zwierząt. 
 
MOSTY – természeti ösvény 
A Nadleśnictwo Kraśnik, vagyis a Kraśnik Erdészet rendkívül 
érdekes erdei zuga. Az út során a gyönyörű faállományon 
kívül érdekes fa- és cserjefajtákat, aljnövényzetet, 
gombákat és állatokat láthatnak az érdeklődők. 

  

 

Kraśnik - Cegielnia CEKOBUD 
70 lat doświadczenia czterech pokoleń w produkcji cegieł 
ręcznie formowanych. Obecnie dzięki wykorzystaniu 
cztero-pokoleniowego doświadczenia w tworzeniu 
doskonałej jakości cegieł licowych - elewacyjnych, 
Manufaktura przeżywa swój renesans, stając się 
największym producentem Cegły Kraśnickiej Ręcznie 
Formowanej. 
CEKOBUD téglagyár 
Négy generáció 70 évnyi tapasztalata a kézzel készült 
téglagyártás területén. 
A manufaktúra, a kiváló minőségű homlokzati 
téglagyártásban szerzett négy nemzedéknyi 
tapasztalatának köszönhetően reneszánszát éli, és a 
„Kézzel Készült Kraśniki Tégla” legnagyobb gyártója. 

  

 

Szastarka - Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Ap. w Blinowie 
Do najcenniejszych zabytków na terenie Gminy Szastarka 
należy Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Ap. w 
Blinowie, zbudowany w latach 1871-99 dzięki ofiarom 
parafian i fundacji ordynata Maurycego Zamoyskiego. 
Keresztelő Szent János és Szent András templom 
Blinówban 
Szastarka Község területének egyik legértékesebb 
műemléke a Blinówban található Keresztelő Szent János és 
Szent András templom, melyet 1871-1899. építettek a 
hívek adományainak és Maurycy Zamoyski földesúr 
adományának köszönhetően. 

  

 

Szastarka - Zbytkowy młyn 
Młyn powstał w latach 1946-1947 wybudowany przez 
Babicz Natalię właścicielkę, uruchomiony dopiero w 1956 r. 
ponieważ nie było wcześniej zgody władz. 
Műemlék jellegű malom 
A malmot 1946-ban és 1947-ben építtette Babicz Natalia, a 
tulajdonos, de csak 1956-ban kezdték el működtetni, 
korábban ugyanis nem járult hozzá a hatalom. 
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Trzydnik Duży - Kapliczka w Łychowie Gościeradowskim 
Kapliczka ta należy do tak zwanych  kapliczek domkowych. 
Kapliczka w Łychowie Gościeradowskim została zbudowana 
w roku 1847. Jej fundatorami byli  Andrzej i  Dorota 
Wójcikowie. W kapliczce, na małym ołtarzyku stoi  obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, który został przyniesiony z 
Częstochowy. 
Kápolna Łychów Gościeradowskiban 
A kápolna egy kis ház alakú épületben lévő kegyhely. 
A Łychów Gościeradowskiban található kápolna 1847-ben 
épült Andrzej és Dorota Wójcik adományából. A 
kápolnában egy kis oltáron a Częstochowai Szűz Mária képe 
áll, melyet gyakran átvittek Częstochowába. 

  

 

Trzydnik Duży - Kościół w Rzeczycy Księżej 
Kościół filialny p.w. św. Krzyża z dzwonnicą z XVII w. (1742 
r.) restaurowany w latach 1872, 1931 oraz dzwonnica 
drewniana (z poł. XIX w.) w Rzeczycy Księżej. Pierwsza 
świątynia, drewniana, została wybudowana na początku 
XVII wieku. Prawdopodobnie była konsekrowana w 1611 
roku. 
Templom Rzeczyca Księżaban 
1872-ben és 1931-ben felújított, a XVIII. századból (1742.) 
származó Szent Kereszt filiális templom és harangláb, illetve 
a (XIX. közepéről származó) fa harangláb Rzeczyca 
Księżaban. Az első, fából készült templomot a XVII. század 
elején építették. Valószínűleg 1611-ben szentelték fel. 
 

  

 

Trzydnik Duży - Zespół dworsko - parkowy w Olbięcinie 
Założenie pochodzi z XVII w. Składa się z trzech części - 
reprezentacyjnej (otoczenie pałacu), przemysłowej oraz 
parku leśnego. Substancja zabytkowa składa się z pałacu, 
oranżerii, czworaków, spichlerza, stodoły i rządcówki. 
Parkos – udvarházas komplexum Olbięcinben 
A létesítmény a XVII. századból származik. Három részből áll 
– egy látványosságokban gazdag kastély környéki rész, egy 
ipari, illetve egy erdős park részből. A történelmi jellegű 
rész a kastélyból, a növényházból, a magtárból, az istállóból 
és a gondozói lakásból áll. 
 

  

 

Trzydnik Duży - Młyn wodny – murowany 
Młyn wodny - murowano-drewniany z pocz. XX w. w 
Węglinie. 
 
Vízimalom - tégla 
Fából és téglából épült vízimalom, a XX. század elejéről, 
Węglinben. 
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Trzydnik Duży - ościół w Rzeczycy Ziemiańskiej 
Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1722 r. 
remontowany w latach 1905/06 i 1955/59 oraz dzwonnica 
drewniana (XVIII w.) - remont w 1957 r. plebania drewniana 
(początki XX w.) w Rzeczycy Ziemiańskiej. 
Templom Rzeczyca Ziemiańskaban 
1722-ben épült és 1905/1906, illetve 1955/1959 években 
felújított  Urunk isteni átváltozása plébániatemplom, illetve 
fa harangláb (XVIII. századi) – 1957-ben felújított, fából 
épült parókia (a XX. szd. elejéről) Rzeczyca Ziemiańskaban. 

  

 

Urzędów - Rynek w Urzędowie 
Rynek – centralny punkt niegdyś miasta Urzędów, zachował 
swój pierwotny kształt i rozmiar. 
 
Urzędowi Főtér 
Az egykori Urzędów város középpontja, mely megőrizte 
eredeti formáját és méreteit. 
 

  

 

Urzędów - Sanktuarium Św. Otylii 
Św. Otylia zmarła dnia 13 grudnia 720 r. Kult jej szerzył się 
zaraz po jej śmierci, początkowo w Alzacji skąd pochodziła, 
później także w innych krajach Europy. Szerzyli go głównie 
kanonicy regularni. W wieku XV uroczystość św. Otylii 
notują w Polsce już dwa kalendarze: krakowski i płocki. 
 
Szt. Ottília Szentély 
Szt. Ottília 720 dec. 13-án hunyt el. Rögtön halála után 
kultusz alakult ki személye körül, eleinte Elzászban, 
ahonnan származott, később más európai országokban is. 
Főként a kanononok terjesztették. A XV. században Szt. 
Ottília ünnepét már két naptár is jegyzi Lengyelországban: 
a krakkói és a płocki. 

  

 

Urzędów - Obserwatorium astronomiczne 
Koło Miłośników Astronomii działa od grudnia 1994 roku. 
Głównym zadaniem koła jest popularyzacja miłośniczej 
astronomii w środowisku lokalnym, ale prowadzi ono także 
bardzo ożywioną działalność popularyzatorską i 
edukacyjną: organizuje pokazy, prelekcje a także obozy 
wakacyjne dla miłośników gwiaździstego nieba. 
Csillagászati obszervatórium 
A Csillagászat Szerelmeseinek Köre 1994 óta létezik. A kör 
fő feladat, hogy népszerűsítse a csillagászatot a helyiek 
körében, de sokrétű népszerűsítő és edukációs 
tevékenységet is végez: bemutatókat, előadásokat, illetve 
nyári táborokat is szervez a csillagos égbolt rajongóinak. 

  

  

  

  



9/52 

 

Urzędów - Ośrodek garncarski w Bęczynie 
Ośrodek garncarski w Bęczynie jest ewenementem w skali 
kraju. W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacji stanowi 
oazę spokoju i tradycji sztuki ludowej. 
Garncarze z Urzędowa Zygfryd i Cezary Gajewscy znani są 
przede wszystkim jako twórcy rzeźb ceramicznych o 
wiejskiej tematyce. 
Fazekas központ Bęczynben 
A bęczyni fazekasközpont országos szinten is egyedülálló. A 
civilizáció dinamikus fejlődésének korában a népművészeti 
hagyományok és a nyugalom oázisát testesíti meg. Az 
urzędów-i fazekasok, Zygfryd és Cezary Gajewski 
elsősorban vidéki tematikájú kerámiaszobrok készítőiként 
ismertek. 

  

 

Urzędów -  Grzaniec Marcina z Urzędowa 
rzaniec Marcina z Urzędowa to regionalny napój 
alkoholowy (15-20%) posiadający tradycyjny skład, barwy 
ciemno czerwonej, charakteryzujący się aromatycznym 
korzennym zapachem o winnym słodkim smaku. Główne 
składniki "grzańca" to wino, owoce suszone, miód, 
przyprawy i rum. 
Urzędówi Marcin Forralt Bora 
Az Urzędów-i Marcin forralt bora (Grzaniec Marcina z 
Urzędowa) egy sötétpiros színű, regionális, alkoholtartalmú 
(15-20%) ital. Aromás, fűszeres illatú, édes boros ízű ital. A 
„forralt bor” fő összetevői: bor, szárított gyümölcsök, méz, 
fűszerek és rum. 

  

 

Urzędów –  Noworoczny Bal Kobiet 
Noworoczny bal kobiet w Urzędowie to coroczna cykliczna 
impreza kierowana do Pań z powiatu kraśnickiego. Bal 
rozpoczynają wystąpienia zaproszonych gości. Kolejny 
corocznym elementem jest polonez wykonany przez Panie 
biorące udział w wydarzeniu i wspaniała zabawa do białego 
rana. 
Újévköszöntő Asszonybál 
Az újévi asszonybált Urzędówban Kraśnik járás hölgyeinek 
szervezik. A bál a meghívott vendégek fellépésével 
kezdődik, melyet minden évben a polonéz követ, melyet a 
bálon résztvevő hölgyek táncolnak, aztán pedig következik 
a reggelig tartó mulatság. 

  

 

Zakrzówek - Wieś Bystrzyca 
Wieś Bystrzyca leży w południowej części Wyżyny 
Lubelskiej, w dolinie górnego biegu rzeki Bystrzycy, na 
pograniczu południowo – zachodniej części Wierzchowiny 
Giełczewskiej oraz wschodniej części Płaskowyżu 
Urzędowskiego. 
Bystrzyca falu 
A Bystrzyca nevű falu a Lublini-fennsík déli részén, a 
Bystrzyca folyó északi partjának völgyében fekszik, a 
Wierzchowina Giełczewska délnyugati, illetve az Urzędowi-
fennsík keleti határán. 
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Zakrzówek - Kościół pw. Św. Mikołaja w Zakrzówku 
 
Kościelne archiwum zawiera m. in. metryki ślubów, chrztów 
i zgonów od 1797 r., księgę wizytacji kanonicznych z XX w., 
kronikę parafialną od 1921 r. 
 
Szent Miklós templom Zakrzówekben 
A templomi levéltárban fellelhetők házassági- és 
keresztlevelek, halotti bizonyítványok egészen 1797-ig 
visszamenőleg, XX. századi kanonikus látogatások könyvei, 
illetve egyházi anyakönyv 1921-től. 

Zakrzówkei víztározó  Zakrzówkei víztározó  

 

Zakrzówek - Zalew w Zakrzówku 
Zalew w Zakrzówku, ze swoją górską wodą, stanowi dużą 
atrakcję dla wędkarzy – jest to jedyne takie łowisko w 
południowo-wschodniej Polsce ze skupiskiem pstrąga 
potokowego na zbiorniku stojącym, tzw. Kraina pstrąga i 
lipienia. Przy zalewie znajduje się pomnik ryby. 
 
Zakrzówkei víztározó 
A zakrzówkei víztározó hegyi vizével igazán vonzó a 
horgászok számára – ez az egyetlen olyan horgászati 
lehetőség Lengyelországban délkeleti részén, ahol egy 
állóvizű víztározóban ennyi pisztráng van. Ez az ún. 
Pisztráng és pénzes pér birodalom. 

  

 

Zakrzówek - Kościół pw. Św. Rajmunda Nonnata 
Kościół pw. Św. Rajmunda Nonnata w Sulowie należy do 
Dekanatu Zakrzówek archidiecezji lubelskiej. Obecny 
kościół pełnił początkowo funkcję kaplicy filialnej. 
Wybudowany w latach 1986-1990 p.w. św. Rajmunda 
Nonnata. Plebania została wybudowana w latach 1992-
1993. 
Nonnatus Szent Rajmond templom 
A Sulówban található Nonnatus Szent Rajmond templom a 
lublini érsekség Zakrzówek Esperességéhez tartozik. A mai 
templom kezdetben filiális kápolnaként működött. Az 
1986-1990 időszakban építették, Nonnatus Szent 
Rajmondnak szentelve. A plébániát az 1992-1993 években 
építették. 
 

  

 

Zakrzówek – Kapliczki 
Są wszędzie: na wsiach i ich skrajach, w ciszy leśnych 
duktów, na polach otoczone falującym zbożem, na łąkach 
zatopione w polnych kwiatach, na skrzyżowaniach dróg i 
rozdrożach, w przydomowych ogrodach, nad rzeczkami i 
strumieniami.  
Szentélyek. Mindenhol vannak: a falvakban és azok 
határaiban, a csendes erdei ösvényeken, a lágyan hullámzó 
gabonával övezett mezőkön, a vadvirágokba borult 
réteken, útkereszteződéseknél és elágazásoknál, a házak 
kertjeiben, folyópartokon és patakok mellett 
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Wilkołaz - Kościół Jana Chrzciciela w Wilkołazie 
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie został  
wzniesiony  w latach 1648 – 1653 z fundacji starosty 
kałuskiego Jana Zamojskiego. Do jego budowy użyto cegieł 
oraz opoki kamiennej.  Jest budowlą jednonawową, z 
półkoliście zakończonym prezbiterium. Wschodnia 
elewacja została wyposażona w cztery pilastry wspierające 
bogato profilowany gzyms, nad którym znajduje się szczyt z 
wolutowymi spływami po bokach. Kościół pierwotnie 
otrzymał wystrój barokowy. Jednak z powodu licznych 
remontów i przebudów zatracił cechy stylowe. Największa 
przebudowa miała miejsce w latach 1912-1919. W jej 
wyniku świątynię powiększono o 2 boczne kaplice. Dzięki 
dobudowaniu kaplic kościół przybrał formę krzyża. Przy 
prezbiterium znajduje się zakrystia, przy nawie kruchta i 
wspomniane kaplice. W ich wnętrzu znajdują się trzy 
ołtarze boczne z drewna dębowego w stylu dopasowanym 
do baroku, autorstwa Bolesława Bojakowskiego. 
 
Keresztelő Szent János templom Wilkołazban 
A Keresztelő Szent János templom az 1648-1653 
időszakban épült Wilkołazban Jan Zamojski kałuski elöljáró 
adományából. Kősziklából és téglából építették. Egyhajós 
templom, a presbitérium félkörívben záródik. A keleti 
homlokzatnál négy pilaszter támasztja a díszes szegélyt, 
mely felett az oldalai mentén csigavonalakkal díszített csúcs 
látható. A templom eredetileg barokk díszítést kapott. A 
számos átalakítás ás felújítás következtében azonban 
elveszítette stílusjegyeit. A legnagyobb átalakításra az 
1912-1919 időszakban került sor. Ennek eredményeképp a 
templom két oldalkápolnával bővült. Annak köszönhetően, 
hogy hozzáépítették a kápolnákat, a templom kereszt 
alakzatot nyert. A presbitériumnál található a sekrestye, a 
hajónál az előcsarnok és az említett kápolnák. Benn három, 
barokk stílust tükröző, oldalsó oltár található, melyeket 
tölgyből készített Bolesław Bojakowski. 
 

  

 

Ártánd - Református templom 
A klasszicista stílusú templom  1822-ben épült. A szintén 
klasszicista stílusú szószék 1820 körül készült. 305 ülőhely 
és 25 állóhely található benne. A temlom utoljára 2008-ban 
lett felújítva. Az épület műemléki védelem alatt áll. 
 
Ártánd - Kościół Reformowany 
Budynek został wybudowany w 1822 r. w stylu 
klasycystycznym.  Ambonę wybudowano ok. 1820 r., 
również w tym samym stylu. W kościele znajduje się 305 
miejsc siedzących i 25 miejsc stojących. Ostatni raz został 
odnowiony w 2008 r.. Budynek jest objęty ochroną 
zabytków. 
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Bakonszeg - Bessenyei György Emlékház 
A Bessenyei-emlékház Bakonszegen található. A vályogfalú, 
fafaragásos tornácú, nádfedeles parasztházban 
berendezett kiállítás tablókon és használati tárgyakon 
keresztül mutatja be a híres író-filozófus életét, 
munkásságát. 
Dom pamięci Györgya Bessenyei 
Dom pamięci Bessenyei znajduje się w Bakonszeg. Posiada 
mury wykonane z  połączenia trzciny, ziemi i gliny. Jego 
dach pokryto trzciną. Ganek uzupełniono drewnianymi 
rzeźbami. Na wystawie przygotowanej w domu pamięci 
znajdują się tablice i przedmioty, które przedstawiają życie 
oraz twórczość słynnego pisarza i filozofa. 
 

  

 

Bakonszeg - Nadányi -Miskolczy Kúria 
A falu közepén található a Nadányi–Miskolczy-kúria, amely 
1800 körül épült késő barokk stílusban, majd később több 
eklektikus átalakításon esett át. A szegényes, kisnemesi 
lakóház nagyvonalú, kosáríves tornáca mögött egymenetes 
elrendezésű szobák húzódnak. 
 
Bakonszeg - Dom Wiejski Nadányi-Miskolczyego 
W centrum wsi znajduje się Dom Wiejski Nadányi-
Miskolczyego, który został wybudowany około 1800 roku w 
stylu późnobarokowym. Później, po wielu remontach, jego 
styl zmienił się w eklektyczny. 

  

 

Bakonszeg - Balázs Kézművesház 
1977. december 31-én alapította Balázs József fafaragó 
népi iparművész, keramikus, kályhás és felesége, Balázs 
Katalin keramikus, etnográfus. 
 
Dom Rękodzieła Balázs 
Został założony 31 grudnia 1977 roku przez Józsefa Balázsa, 
rzeźbiarza, twórcę budowy pieca oraz przemysłu 
artystycznego, ceramikarza oraz jego żonę, Katalin Balázs, 
ceramikarkę i etnografkę. 

  

 

Báránd - Bárándi Pásztorcsengő Gyűjtemény 
Országos jelentőségű pásztorcsengő-gyűjtemény a 
hagyományos paraszti kultúra különleges tárgyi együttesét 
mutatja be. A pásztorcsengő-gyűjtemény bekerült a Hajdú-
Bihar Megyei Értéktárba. 
 
Zbiór dzwonków pasterskich w Báránd 
Zbiór dzwonków pasterskich wpisał się w Archiwum 
Wartości Województwa Hajdú-Bihar. 
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Báránd - Bárándi kenyér 
A 66 éves múltra visszatekintő Bárándi Pékséget a bárándi 
Balog házaspár nyitotta 66 évvel ezelőtt. Azóta ugyan 
ötször váltott tulajdonost a cég, legutóbb 2020-ban, a 
recept és a technológia a mai napig változatlan. 
 
Chleb z miejscowości Báránd 
Piekarnia Báránd, której początki miały miejsce aż 66 lat 
temu, została otwarta przez małżeństwo Balog. Chociaż od 
tego czasu firma zmieniła właściciela aż pięć razy (ostatni 
raz w  roku 2020), receptura i technologia produkcji 
pieczywa zostały niezmienione do dnia dzisiejszego. 

  

 

Báránd - Bárándi tészta 
A Bárándi Tésztaüzem évtizedek óta működő vállalat volt, 
melyet a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ 
évtizedeken keresztül működtetett. A gazdasági válság, 
valamint a térségben megjelenő konkurencia hatására a 
kilencvenes évek vége felé, a kétezres évek elején 
elkezdődött a hanyatlása, melynek következtében 2012-
ben a gyárat bezárták, a munkahelyek megszűntek. 2014-
ben pályázati forrásból sikerült újraindítani. 
Makarony z Báránd 
Zakład Makaronu Báránd był firmą działającą od dekad. 
Przez lata była zarządzana przez Spółdzielnię Handlową 
Berettyóújfalu i Regionu. W związku z tym, w 2012 roku 
fabryka została zamknięta, a miejsca pracy przestały istnieć. 
W roku 2014 dzięki dofinansowaniu z przetargu, została 
ponownie otwarta. 

  

 

Báránd - Bárándi termelői méz 
Akác-, akác-vadrózsás, vegyes- és repceméz, továbbá 
propoliszos krémméz és propoliszos tinktúra szerepel a 
bárándi termelői méztermékek között. 
Miód z Báránd 
Miód akacjowy, z akacji i dzikiej róży, wielokwiatowy, 
rzepakowy, miód kremowy, tinktura z propolisu. 
 

  

 

Bedő - Görögkatolikus templom 
Templomépítés: 1845–1852, tornyát megmagasították 
1889-ben. Mértékletes, festetlen belső terét a szentélyben 
négyszintes ikonosztáz zárja. Legutóbb 2014-ben került 
felújításra. 
Kościół greckokatolicki 
Kościół został wybudowany w latach 1845-1852. Jego wieżę 
podwyższono w 1889 roku. W skromnym, niemalowanym 
wnętrzu świątyni znajduje się czteropiętrowy ikonostas. 
Ostatni remont odbył się tutaj w 2014 roku. 
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Berekböszörmény - Református templom 
Berekböszörmény első temploma a XI. században épült. A 
XIII. században mellé, kelet-nyugati tájolással, hosszházas 
templomot építettek, díszes három-oszloptagozatos 
bélletes főkapuval. Az épület jelenlegi formáját az 1824. évi 
részleges átépítés után nyerte el, melyhez 1783–84-ben 
épült torony csatlakozik. 
Kościół reformowany 
Pierwszy kościół w Berekböszörmény został wybudowany 
w XI wieku. Obok niego, w XIII wieku, wzniesiono kościół 
skierowany w kierunku wschodnio-zachodnim, o 
podłużnym kształcie, z ozdobnym, trzykolumnowym 
wejściem głównym. Obecną formę budynek zyskał po 
częściowej przebudowie w 1824 r., wtedy dołączono do niej 
wieżę zbudowaną w latach 1783–84. 

  

 

Berekböszörmény – Kossuth szobor 
A település központjában méterre magasodik Kossuth Lajos 
méltán nevezetes mellszobra. 
Az 1897. március 15-én emelt alkotás különlegessége, hogy 
a magyar történelem nagy alakjának ez az első a 
Tiszántúlon – a világon pedig a nyolcadikként – emelt 
szobra. 
 
Pomnik Kossutha 
W centrum miejscowości znajduje się wysokie na metr, 
wszystkim znane popiersie Lajosa Kossutha. 
Szczególną cechą tego dzieła wykonanego 15 marca 1897 
roku jest to, że jest to pierwszy pomnik wielkiej postaci 
węgierskiej historii, który wzniesiono w Regionie 
Zacisańskim, i ósmy z kolei na świecie. 

  

 

Berekböszörmény - I. II. világháborús emlékmű  
Egy olyan Bory-alkotás, melyről az eddigi kutatóknak nem 
volt tudomása: Berekböszörmény I. világháborús 
emlékművét 1927. június 12-én avatták fel. Az alkotás 
katonaalakja egy ismert emlékművön, a dunapentelei 
Hősök szobrán már ismertté vált. 
Pomnik I. i II. wojny światowej 
Dzieło Bory'ego, o którym poprzedni badacze nie wiedzieli, 
to pomnik I. i II. wojny światowej w Berekböszörmény. 
Został wzniesiony 12 czerwca 1927 r. 
Militarna postać dzieła stała się znana już za sprawą 
słynnego pomnika – posągu bohaterów Dunapentele 

  

 

Berekböszörmény - Csáky-udvarház 
A másik jelentős műemléki látnivaló a Csáky-család 1761–
66 között épített udvarháza, amely a Köztársaság út 11 sz. 
alatt látható. 
 
Dwór Csáky 
Kolejnym znaczącym zabytkiem jest dwór rodziny Csáky, 
zbudowany w latach 1761–66. Znajduje się pod adresem 11 
ulicy Köztársaság. 
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Berettyóújfalu - Herpályi apátsági templomrom 
A ma már csak romjaiban látható, egykor nagyméretű, 
háromhajós, nyugati toronypáros, téglából készült apátsági 
templom a XII. század második felében épült. 
 
Ruiny kościelne opactwa z Herpály 
Kościół opactwa został wybudowany z cegły w drugiej 
połowie XII wieku. Wówczas był dużym, trzynawowym 
kościołem z dwoma wieżami zwróconymi w kierunku 
zachodnim. 

  

 

Berettyóújfalu – Leventeház 
Csonka Bihar vármegye leventeházát Csanak József 
debreceni építész tervezte. Az épületet – mely kulturális és 
sportcélokat is szolgált – 1927. október 16-án 
Berettyóújfaluban Horthy Miklós kormányzó jelenlétében 
avatták fel. 
Dom ruchu „levente”, czyli żołnierzy 
Dom ruchu żołnierzy w województwie Bihar został 
zaprojektowany przez Józsefa Csanaka, architekta z 
Debreczyna. Budynek, który służył również celom 
kulturalnym i sportowym został otwarty 16 października 
1927 r. w Berettyóújfalu w obecności gubernatora Miklósa 
Horthy'ego. 

  

 

Berettyóújfalu - Bihar Termálliget Strand-és Termálfürdő 
A Népligetben lévő fürdő első, úgynevezett 
„leventemedencéje” 1927-ben épült. 1995-ben uszoda 
komplexummal bővült a létesítmény. 2009-ben öt új 
medence épült. 
Kąpielisko odkryte i basen termalny „Bihar Termálliget” 
Budowę pierwszego, tak zwanego „basenu żołnierskiego” 
w kąpielisku „Népliget” rozpoczęto w 1927 r. 
W 1995 r. kąpielisko zostało uzupełnione kompleksem 
wodnym do pływania. W 2009 r. zbudowano pięć nowych 
basenów. 

  

 

Berettyóújfalu - Kabos Endre életműve 
Kabos Endre olimpiai bajnok vívó 1906. november 5-én 
született Nagyváradon, gyermekkora nyarait sokszor 
töltötte berettyóújfalui nagyszüleinél. Az 1932-es Los 
Angeles-i olimpián egyéniben bronzérmet, a magyar 
kardcsapat tagjaként aranyérmet szerzett. Az 1936-os 
berlini olimpián csapatban és egyéni versenyben is 
diadalmaskodott. 
Działalność Endre Kabos 
Endre Kabos, mistrz szermierki olimpijskiej. Urodził się 5 
listopada 1906 r. w Oradei i spędził wiele lat swojego 
dzieciństwa razem z dziadkami w Berettyóújfalu. Zdobył 
brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 
1932 r. oraz złoty medal jako członek węgierskiej drużyny 
mieczy. Triumfował zarówno w drużynie, jak i podczas 
zawodów indywidualnych podczas igrzysk olimpijskich w 
Berlinie w 1936 r. 
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Berettyóújfalu - Szász tanya 
"Városunk peremén, a Teremtő tenyerén" 
Közel húsz éve építjük, közösségünk és vidékünk tárgyi 
emlékeiből, a nyugalom és a visszaemlékezés apró szigetét, 
ahol a magyar paraszti élet munkaeszközei és díszítő elemei 
között az idősebb korosztály megtalálja gyermekkora egy 
kicsi darabkáját. 
Zagroda Szász 
„Na skraju naszego miasta, na dłoniach stwórcy” 
Od prawie dwudziestu lat, z dawnych przedmiotów naszej 
społeczności i regionu, budujemy maleńką wyspę spokoju i 
pamięci, gdzie starsze pokolenie może odnaleźć mały 
kawałek swojego dzieciństwa. 

  

 

Berettyóújfalu - Berettyóújfalu néptánchagyománya 
1973-ban alakult a Bihar Néptáncegyüttes a 3. Sz. Általános 
Iskola gyermekcsoportjaként. Napjainkban is rendszeres 
résztvevői az országos fesztiváloknak, sokszor voltak már 
külföldön. 
Tradycje tańca ludowego w Berettyóújfalu 
Zespół Tańca Ludowego Bihar został założony w 1973 r. jako 
dziecięca grupa ze Szkoły Podstawowej nr 3. Obecnie bierze 
regularny udział w krajowych festiwalach, kilka razy 
występował również za granicą. 

  

 

Berettyóújfalu - Bihari étolaj - Hidegen sajtolt olajok, 
tönkölybúzaliszt 
Fűszerolajok, étolajok, napraforgóolajok, repceolajok. Az 
olaj 100% hidegen sajtolt, részlegesen hántolt, egy speciális 
napraforgófajtából készült étolaj. Saját termelésű 
alapanyagból, tartósítószert és adalékanyagot nem 
tartalmaz. Tisztasága kiemelkedő, nagy gondossággal 
átszűrt, felbontás után hűvös, sötét helyen tárolandó. Más 
olajoknál stabilabb zsírsavakat tartalmaz, így sütés során 
nem keletkeznek káros anyagok benne! Egyszeresen 
telített zsírsavtartalma (omega 9) 87,5 %, ezzel az értékkel 
még az extra szűz olívaolajat is messze maga mögött hagyja. 
Olej jadalny z Bihar – oleje tłoczone na zimno, mąka 
orkiszowa 
Oleje z przyprawami, jadalne, słonecznikowe i rzepakowe. 
Olej jest w 100% tłoczony na zimno, wyprodukowany z 
częściowo obranego słonecznika specjalnej odmiany. 
Wyprodukowany z własnych surowców, nie zawiera 
konserwantów i dodatków. Jego czystość jest wyjątkowa. 
Starannie go przefiltrowano, a po otwarciu olej należy 
przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Zawiera 
bardziej stabilne kwasy tłuszczowe od innych olejów, dzięki 
czemu podczas smażenia nie powstają żadne szkodliwe 
substancje! Obecne są w nim jednonienasycone kwasy 
tłuszczowe (omega 9 o stężeniu 87,5%) - dzięki temu jest 
lepszy nawet od oliwy z oliwek typu extra virgin. 
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Berettyóújfalu - Y-FOOD KFT. "TÖBBMINTMÉZ" termékei 
Az eddig nem alkalmazott méhészeti technológia 
kidolgozásával a gyógynövény hatóanyagokat természetes 
úton kinyerik, majd ezt a méhekkel feldolgoztatva kapják a 
„TöbbmintMéz” terméket, mely együttesen jeleníti meg a 
méz és az alkalmazott gyógynövény jótékony hatását. 
Produkty „Többmintméz”, czyli „Więcej, niż miód” od 
firmy Y-FOOD KFT. 
Wraz z rozwojem technologii w pszczelarstwie, która nie 
była dotychczas stosowana, aktywne składniki ziół zaczęto 
naturalnie ekstrahować, a następnie podawać pszczołom, 
w celu uzyskania produktów „Więcej, niż miód”. 
 

 

Bihardancsháza - Dancsháza ízvilága savanyúság 
Helyben termelt zöldségek tartósítása. Csemegeuborka, 
lecsó, vegyes vágott, almapaprika, ecetes hagymakarika, 
cseresznyepaprika, szilva, uborka cseresznyepaprikával. 
Smaki Dancsháza – warzywa konserwowe 
Konserwacja lokalnie uprawianych warzyw. Ogórki, 
warzywa do leczo, kiszone ogórki i kapusta, papryka 
jabłkowa, krążki cebulowe w occie, papryka czereśniowa, 
śliwki, ogórki z papryką czereśniową. 

  

 

Biharkeresztes - Hősök tere 
Biharkeresztes központjában, a főtéren a város több 
emlékműve található. Világháborús emlékmű, Kopjafa, 
Ártézi kút, Trianon-emlékmű. 
 
Plac Bohaterów 
Na placu znajdującym się w centrum miasta Biharkeresztes 
stoi kilka zabytów. Pomnik wojen światowych, Drewniana 
kolumna pamiątkowa, Studnia artezyjska, Zabytek 
Trianonu. 

  

 

Biharkeresztes - Csicsóka Tájház 
Biharkeresztes magánkézben lévő tájháza, melyet mint 
parasztházat 2013-ban vásárolt meg a Marosán család. 
Igyekeztek eredeti állapotába visszaállítani, nádtetőt raktak 
rá, berendezték a meglévő gyűjteményükkel és a gazdasági 
udvart benépesítették őshonos magyar állatokkal. 
Muzeum Krajoznawcze  Csicsóka ("Słonecznik bulwiasty") 
Muzeum krajoznawcze w Biharkeresztes jest w prywatnych 
rękach. Jako dom wiejski został kupiony w 2013 roku przez 
rodzinę Marosán. Rodzina próbowała przywrócić go do 
pierwotnego stanu, postawiła na nim trzcinowy dach, 
wyposażyła go w swoją kolekcję, a gospodarstwo zasiedliła 
węgierskimi zwierzętami. 
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Biharkeresztes – Biharkeresztesi Szarkaláb 
Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
Az Egyesület 2016-ban alakult a Szarkaláb Néptáncegyüttes 
által. Az egyesület célja a néptánc, népzene, a 
népművészeti hagyományok ápolása, tanulása, terjesztése 
és bemutatása. 
Stowarzyszenie Tradycyjnego Tańca Ludowego Szarkaláb 
Stowarzyszenie zostało założone w roku 2016 przez Zespół 
Tańca Ludowego Szarkaláb. Celem stowarzyszenia jest 
dbanie, uczenie się, rozpowszechnianie i prezentowanie 
tańca ludowego, muzyki ludowej oraz tradycji sztuki 
ludowej. 

  

 

Biharnagybajom - Szűcs Sándor Emlékház 
1755-ben épült, a település és a környék legrégibb háza. 
Szűcs Sándor író, etnográfus, néprajzkutató lakóháza. 
Műemlék, jelenleg múzeumként funkcionál. 
Dom Pamięci Sándora Szűcs 
Dom został wybudowany w 1755 roku. Jest najstarszym 
budynkiem zarówno w miejscowości, jak i okolicy. Był 
mieszkaniem Sándora Szűcs – pisarza i etnografa. Obecnie 
jest zabytkiem, a dzisiaj funkcjonuje jako muzeum. 

  

 

Biharnagybajom - Terézia Mama Gyógynövényeskertje 
Lápos Istvánné Terike eleink által gyógyhatásukról 
ismeretes növényekből készít szörpöket, szirupokat és 
lekvárokat. Ezen növények a teljesség igénye nélkül  a 
pitypang, a rózsa, a galagonya, a kökény. Így készülnek a 
rózsalekvár, a galagonyalekvár, a marokkói mentaszörp, a 
kék ibolya szirup, a pitypang dzsem és más finomságok. 
Ogród Ziołowy Babci Teresy 
Pani Terike, żona pana Istána Láposa, produkuje syropy i 
dżemy z roślin, które już dla naszych przodków były znane 
ze swoich leczniczych właściwości. Są to między innymi 
takie rośliny, jak: dmuchawiec, róża, głóg czy tarnina. 
Właśnie z nich produkowane są: dżem z róży, dżem z głogu, 
marokański syrop miętowy, niebieski syrop fiołkowy, dżem 
z dmuchawców i wiele innych. 

  

 

Biharnagybajom - Karafitty Együttes 
Az 1993-ban alakult patinás múlttal rendelkező Karafitty 
Együttes alapítója Nemes István volt. Akkor 14 iskolás 
gyermekkel alapították meg az együttest. Névadójuk Szűcs 
Sándor Karafitty madár meséjéből származó madár volt, 
kinek hangja olyan volt, mint a citeraszó. 
Zespół Karafitty 
Zespół Karafitty o bogatej historii, został założony w 1993 
roku przez Istvána Nemes. W tym czasie należało do niego 
14 uczniów. Nazwa powstała z inspiracji bajką o ptaku 
Karafitty, napisaną przez Sándor Szűcs. Według niej ptak 
Karafitty miał głos tak ładny, jak cytra. 
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Biharnagybajom - Bajomi Portéka 
Biharnagybajom Község Önkormányzata működteti, ahol 
kézműves termékek készülnek a régi Sárrét legjellemzőbb 
növényéből, a gyékényből.  
 
Manatki Bajom 
Centrum Manatki Bajom jest zarządzane przez Samorząd 
Miejscowości Biharnagybajom, gdzie produkowane są 
wyroby rękodzielnicze z najbardziej charakterystycznej 
rośliny w Sárrét, czyli z wikliny.  

  

 

Bihartorda - Református templom 
A református templom késő barokk stílusban épült 1793-
ban. 1890-ben és 1945 után alakították át. 
 
Kościół reformowany 
Kościół reformowany został wybudowany w 1793 roku w 
stylu późnobarokowym. Przebudowano go dwukrotnie, 
pierwszy raz w 1890 roku, a drugi – po 1945 roku. 
 

  

 

Bihartorda – Vendégház 
Csendes, falusias környezetben épült 2013-ban. A 4 
napraforgó minősítéssel rendelkező szálláshely 4 
szobájában 10 vendég elszállásolására van lehetőség. Jól 
felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére. 
Dom gościnny 
Został wybudowany w 2013 roku, w spokojnym, wiejskim 
klimacie. Nocleg o standardzie czterech słoneczników (skala 
ocen noclegów wiejskich) ma 4 pokoje, w których zmieści 
się 10 osób. Dobrze wyposażona kuchnia pozwoli gościom 
samodzielnie przygotować posiłki. 

  

 

Bojt – Tájház 
Az egykori lakóház mai formájában feltehetően 1900 és 
1910 között épülhetett. Építői Resch István és Nagy Gáspár, 
akiknek nevéhez több díszített fejezetű, vaskos 
kerekoszlopos tornácú ház építése fűződik.  
 
Muzeum krajoznawcze 
Budynek w obecnej formie powstał prawdopodobnie w 
latach 1900–1910. Jego twórcami byli István Resch i Gáspár 
Nagy, których nazwiska związane są z kilkoma domami ze 
zdobioną, okrągłą werandą oraz dekorowaną częścią 
główną. 
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Bojt - Vesszőből készült termékek 
Településünkön a kosárfonásnak már több évtizedes múltja 
van. E régi mesterség visszatanítása után jelenleg is büszkék 
vagyunk a főzött vesszőből, illetve a hántolatlan 
zöldvesszőből készült termékeinkre. A nagy kézimunkát 
igénylő termékek nagyon jól illeszkednek a mai igényekhez. 
Produkty z wikliny 
W naszej miejscowości tradycje tkania koszy sięgają dekad. 
Po ponownym nauczeniu się tego starego rzemiosła wciąż 
jesteśmy dumni z naszych wyrobów, które produkujemy z 
gotowanej i zielonej, nieobranej wikliny. Stworzenie takich 
produktów wymaga dużej ilości pracy ręcznej. Co więcej –  
doskonale sprostają również dzisiejszym potrzebom. 

  

 

Bojt - Lakás textiliák 
A mindennapi életben használt lakástextíliák készítése 
többféle alapanyagból, különböző méretben: felnőtt- és 
gyermek-ágyneműgarnitúrák, lepedők, óvodás és iskolás 
gyerekek részére törölközők, tisztasági csomagok, továbbá 
díszpárnák, bevásárlószatyrok, asztalterítők, kötények, 
konyhai edényfogók. 
Tekstylia domowe 
Tekstylia domowe, które używa się na co dzień, produkuje 
się z kilku rodzajów materiałów. Dostępne są w różnych 
rozmiarach: zestawy pościeli dla dorosłych i dzieci, 
prześcieradła. Ręczniki, worki na zestawy kosmetyczne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Poduszki 
dekoracyjne, torby na zakupy, obrusy, fartuchy, rękawice 
kuchenne. 

  

 

Bojt – Száraztészták 
8 tojásból készül, 250 g-os, 500 g-os kiszerelésben kapható 
tészták. Fajtái: széles metélt, fodrosmetélt, cérnametélt, 
nagykocka, kiskocka, eperlevél, reszelt tészta, illetve 10 
tojásból, kézzel készített 250 g-os kiszerelésben kapható 
csigatészta. 
Makarony suche i ich rodzaje 
8-jajeczny rodzaj makaronu, dostępny w opakowaniach 250 
g i 500 g: wstążki szerokie, wstążka z falbanką, nitki, duże 
kwadraty, małe kwadraty, liść truskawki, zacierka oraz 
ręcznie robione, małe, 10-jajeczne świderki w opakowaniu 
250 g. 

  

 

Csökmő - Református templom 
1756-ban épült barokk épület. A Csökmői Református 
Egyházközség 2011-ben újította fel pályázati támogatásból, 
valamint lakossági adakozásból. 
Kościół reformowany 
Budynek został wybudowany w 1756 roku w stylu 
barokowym. W 2011 roku został odbudowany przez 
Reformowaną Parafię Csökmő z dofinansowania 
przetargowego oraz za sprawą pomocy finansowej 
mieszkańców. 
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Csökmő – Tájház 
A ház módosabb gazda háza volt, mely 1870 körül 
épülhetett, alaprajza egy pitvarból és két szobából áll. 
Eredetileg nádtető fedte és mindkét szobában volt 
kemence (egy kerek és egy szögletes), melyekből mára csak 
a kemence szája, a beépített tűzhely és az egyik 
helyreállított kemence látható. 
Muzeum krajoznawcze 
Budynek mógł zostać wybudowany około 1870. Pierwotnie 
był domem bogatszego rolnika. Według planu znajdywały 
się tutaj dwa pokoje oraz ganek. Pierwotnie dach był 
pokryty strzechą, a w obu pokojach stał piec (jeden okrągły, 
drugi kwadratowy). Dzisiaj stoi już tylko jeden (okrągły) 
piec, który jest odrestaurowany. 

  

 

Csökmő - Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar 
A Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar 1996 óta működik az alig 
2000 fő lakosú kis faluban. Tagjai a helyi alapfokú művészeti 
iskola jelenlegi és a végzett tanulói. Több egykori zenekaros 
választotta élethivatásnak a zenét, ők hazajárva segítik a 
zenekar szakmai munkáját, fejlődését és példát mutatva 
ezzel a felnövő generációnak. 
Młodzieżowy Zespół Instrumentów Dętych Csökmő 
Młodzieżowy Zespół Instrumentów Dętych Csökmő działa 
od roku 1996 w małej wsi, zamieszkałej przez 2000 osób. 
Członkami zespołu są obecni uczniowie oraz absolwenci 
lokalnej szkoły muzycznej I stopnia. Kilkoro uczniów gra i 
tworzy muzykę zawodowo, a od czasu do czasu przyjeżdża, 
aby  pomóc zespołowi się rozwijać i dawać przykład do 
naśladowania kolejnym pokoleniom. 

  

 

Darvas - Görögkatolikus templom 
1795–1801 között épült, barokk stílusú görögkatolikus 
templom. Tornyát 1809-ben kapta. A II. világháború során 
jelentősen megsérült, a felújítás során az eredetinél 
egyszerűbb formára állították vissza. 
Kościół greckokatolicki 
Kościół greckokatolicki został wybudowany w latach 1795-
1801, w stylu późnobarokowym. Wieżę dobudowano w 
1809 roku. Podczas II wojny światowej został znacznie 
uszkodzony. Po remontach zyskał prostszy kształt od 
swojego oryginału. 

  

 

Földes – Református templom 
Református templomunk több száz éves múltra tekint 
vissza. Az 1700-as években még csak harangláb állt a 
helyén, majd a haranglábat épülettel kötötték össze 1769-
ben. A hívek számának gyarapodásával a templomot 
többször bővítették. 
Kościół reformowany 
Historia naszego reformowanego kościoła sięga setek lat. 
W XVIII wieku na jego miejscu stała tylko dzwonnica, a 
następnie, w 1769 roku została uzupełniona budynkiem. 
Wraz ze wzrostem liczby wierzących kościół był kilkukrotnie 
rozbudowywany. 
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Földes – Szabadidőközpont és strandfürdő 
1964 óta tör a felszínre 1344 méter mélyről az Alföld 
legmagasabb sótartalmú, 64 C°-os hévize. Ma motel, 
kemping, hárommedencés, gyógyvízzé minősített vizű 
strand, úszómedence, tenisz és sportpályák várják a 
sportolni vágyókat.  
Centrum rekreacyjne i spa 
Woda termalna o największej zawartości soli Wielkiej 
Niziny Węgierskiej, o temperaturze 64°C wypływa na 
powierzchnię z głębokości 1344m już od 1964 roku. Dziś 
czekają na gości: motel, kemping, kąpielisko z trzema 
basenami z wodą leczniczą, basen do pływania, korty 
tenisowe i sportowe. 

  

 

Földes – Kállay László egykori lakóháza 
Földes jótevője, Kállay László, aki örökösök híján 1896-ban 
kelt végrendeletében a községre hagyta szülőházát, 
jelentős földbirtokát és ingatlanjait, azzal a kikötéssel, hogy 
a vagyonából alapítvány, kisdedóvó és aggmenház 
létesüljön. 
Dawna rezydencja László Kállay 
Dobroczyńcą miejscowości Földes był László Kállay, który w 
testamencie zapisał swój dom rodzinny, znaczące 
gospodarstwo oraz nieruchomości w miejscowości, z 
zastrzeżeniem, że z jego majątku ma powstać fundacja, 
żłobek oraz schronisko dla starszych osób. 
 

  

 

Földes – Kállay utcai kovács múzeum 
A paraszti közösségek egyik legnélkülözhetetlenebb iparosa 
a kovács volt. Gazdálkodáshoz szükséges eszközöket 
készített és javított, szekeret vasalt, ekét, kaszát, sarlót 
élezett, lovat patkolt, de értett az állatok gyógyításához is. 
Muzeum Kowalstwa przy ulicy Kállay 
ednym z niezbędnych rzemieślników w chłopskich 
wspólnotach był kowal. Wykonywał i naprawiał narzędzia 
rolnicze, robił żelazny wóz, ostrzył pług, kosę, sierp, 
podkuwał konie, ale także rozumiał, jak leczyć zwierzęta. 

  

 

Földes – Horgásztó 
A Földesi horgásztavat 1991-ben hozták létre egy ősnádas 
területén. A horgászni szerető közösség a Rákóczi 
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezettől kapta meg azt a 10 
hektáros földterületet, ahol kialakították a tavat. 
Jezioro do wędkowania 
Jezioro do wędkowania w Földes zostało założone w 1991 
roku na obszarze, na którym od lat rośnie trzcina. 
Społeczność miłośników wędkarstwa otrzymała od 
Spółdzielni Producentów Rolnych im. 
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Földes - Bihari-sík tanösvény 
A község határában található a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet 
egyik legnagyobb összefüggő gyepterülete, amely minden 
időszakban érdekes természeti látnivalóval szolgál. Ezen a 
területen létesült a Bihari-sík tanösvény. 
 
Ścieżka edukacyjna Równiny Bihar 
Na obrzeżach miejscowości znajduje się jedna z 
największych przyległych łąk w Obszarze Ochronnym 
Równiny Bihar, która zapewnia ciekawe atrakcje 
przyrodnicze o każdej porze roku. W tym obszarze 
utworzona została ścieżka edukacyjna Równiny Bihar. 

  

 

Földes – Néptáncmozgalom 
A földesi néptáncmozgalom története igen hosszú időre 
nyúlik vissza, már az 1950-es években is voltak olyan 
közösségek, amelyek egy-egy néptánc-koreográfia 
bemutatásával sokat tettek népi kultúránk megőrzéséért. 
Az állandóságot és a folyamatosságot az 1976-ban 
megalakult Szélrózsa Néptáncegyüttes biztosította és 
biztosítja mind a mai napig. 
Ruch tańca ludowego 
Historia ruchu tańca ludowego w Földes sięga już lat 50. XX 
wieku. Istniały wtedy grupy, które wiele robiły, aby 
zachować naszą kulturę ludową, prezentując przy tym 
różne choreografie tańca ludowego. Trwałość i ciągłość były 
i są zapewnione przez zespół tańca ludowego Szélrózsa, 
który założono w 1976 roku. 

  

 

Földes – Házi készítésű lekvárok, aszalt szilva 
Hagyományos módon, érett gyümölcsökből, 
tartósítószerek nélkül, hőkezeléssel készített lekvárok és 
szintén hagyományos módon: kemence segítségével aszalt 
szilva. 
Domowe dżemy, suszone śliwki 
Tradycyjne dżemy przygotowuje się z dojrzałych owoców, 
bez dodatków konserwantów. Śliwki suszy się również w 
sposób tradycyjny, czyli w piecu.   

  

 

Furta - Szent László római katolikus templom 
A provinciális barokk stílusú templomot és a mellette lévő 
plébánia épületét Fáy Ferenc és Kende László kisprépostok 
1782–86 között építették. A templomot 1971-ben Szent 
László tiszteletére szentelték fel. 
Kościół rzymskokatolicki im. Św. Władysława 
Kościół został wybudowany w prowincjonalnym stylu 
barokowym. Budynek parafii obok wybudowano w latach 
1782-86 na zlecenie prepozytów Fáy Ferenc oraz Kende 
László. Kościół został poświęcony w roku 1971 na cześć Św. 
Władysława. 
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Furta - Ásványvíz palackozás 
A Furta-Forrás Kft. családi vállalkozás, ahol „Brill” néven 
természetes ásványvizet palackozunk. A természetesen 
lúgos és jódos minősített ásványvíz 350 m-es forrásból 
származik, ami kedvező élettani hatású (pH 8,3, jodid 0,1 
mg). 
Woda mineralna w butalkach 
Firma Furta-Forrás Kft. jest rodzinnym przedsiębiorstwem, 
który produkuję naturalną wodę mineralną nazwaną „Brill”. 
Woda mineralna naturalnie alkaliczna i jodowana pochodzi 
ze źródła o głębokości 350 m, co ma korzystny efekt 
fizjologiczny  ( pH 8,3 , jodek 0,1 mg ). 

  

 

Furta - Népi mesterségek (gyékényfonás és citerakészítés) 
A gyékényfonást Furtán és a környező településeken is 
ismerték az emberek. A munka befejezése után előkerült a 
citera és megkezdődött a szórakozás. Ezt a népi hangszert 
az emberek maguk is el tudták készíteni és könnyen 
megtanultak rajta játszani. 
Zawody ludowe (tkanie sitowia oraz produkcja cytr) 
Tkanie sitowia było znane w miejscowości Furta oraz 
okolicy. Po zakończeniu pracy pojawiały się cytry i zaczynała 
się zabawa. Ludzie sami potrafili wykonać ten tradycyjny 
instrument, a nauka gry na cytrze była bardzo łatwa. 

  

 

Furta - Furtai hímzés 
A furtai hímzés, mely az 1800-as évekig vezethető vissza. 
Elsősorban a férfi ruhadarabok, kötény, ing díszítésére 
használták. Az 1920-as évek körül jelent meg a lakásokban 
használatos textíliákon. 
 
Haft z Furty 
Historia haftu z Furty sięga XVIII wieku. Służył on przede 
wszystkim ozdobie męskiej odzieży, fartuchów oraz koszul. 
W latach 20. XX wieku pojawił się także w domach na 
tekstyliach domowych. 
 

  

 

Furta - Bihari Juhásztalálkozó 
A rendezvény keretében öt helyi érték: a hímzés, a 
gyékényfonás, a hagyományos juhászat, a hagyományos 
gasztronómia és a Bihar citerazenekar került bemutatásra.  
A rendezvény méltó helyszíne a furtai Közpark területe, 
mely a település központjában található.  
 
Spotkanie Pasterzy z Bihar 
W ramach wydarzenia przedstawiono pięć wartości 
lokalnych: haftowanie, tkanie sitowia, tradycyjne 
pasterstwo owiec, tradycyjną gastronomię oraz zespół 
grający na cytrze z Bihar. Godnym miejscem wydarzenia 
„Spotkanie pasterzy” jest Park Publiczny w Furcie, który 
znajduje się w centrum miejscowości.  
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Furta - Furtai juhászat – birkapörkölt 
Furtán megkülönböztetett jelentőséggel bír a 
juhtenyésztés, melynek gyökerei a messze múltba nyúlnak 
vissza. Az állattartás napjainkig nagy átalakuláson ment át, 
de a hagyományos pásztorkodás megmaradt. Az egyszerű 
alapanyagokból, bográcsban elkészített birkapörkölt a helyi 
lakosok egyik fő eledele. 
Pasterstwo w Furcie - gulasz z baraniny 
W miejscowości Furta pasterstwo owiec ma szczególne 
znaczenie. Hodowla zwierząt do dzisiaj przeszła dużą 
zmianę, ale tradycyjne pasterstwo zostało zachowane. 
Jedną z ulubionych potrwa mieszkańców miejscowości jest 
gulasz z owcy, przygotowany z prostych składników i 
ugotowany w kociołku. 

  

 

Gáborján - Református Templom, kazettás mennyezet 
2000-ben teljes körű renoválás keretében sikerült felújítani 
a tetőzetet, falakat, bútorzatot. Ekkor bukkantak rá a 
fakazettás mennyezetre, melyek a vakolat alatt rejtőztek 
addig. A növénymintákat ábrázoló festett kazetták kb. az 
1700-as évekből származnak, többsége tulipános 
mintázatú. 
 
Kościół reformowany i strop kasetonowy 
Kasetony ze stropu Kościoła pochodzą z XVIII wieku 
większość z nich ma wzór w tulipany. To właśnie malowane 
kasetony, które przedstawiają rośliny nadają kościołowi 
wyjątkowości i datuje się na 1700. 

  

 

Gáborján - Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei Együttes 
15 évnyi szünet után 2014-ben alakult újra az együttesünk, 
a Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően. Az 
együttes tagjainak száma 6 fő, akik bihari, sárréti, szatmári, 
jászsági népdalokat adnak elő citera hangszer kíséretével. 
 
Zespół Utrzymania Tradycji i Muzyki Ludowej Gáborján 
Po 15-letniej przerwie, w 2014 roku dzięki Narodowemu 
Instytutowi Kultury, zespół został reaktywowany. Do 
zespołu obecnie należy 6 osób, które w towarzystwie cytry 
prezentują pieśni ludowe z takich regionów, jak: Bihar, 
Sárrét, Szatmár i Jászság. 

  

 

Gáborján - Helyi sajátosságra épülő kézműves termékek 
Vesszőkosár fonás, rongyszőnyeg, cirokseprű, száraztészta: 
8 tojásból készülnek a leves-, pörkölt-, kocka-, lebbencs-, 
metélt tészták. 
 
Produkcja wyrobów rękodzielniczych w oparciu o lokalne 
tradycje 
Tkanie koszy z wikliny, Dywany ze szmatek, Miotły sorgo, 
Suchy makaron: makarony do zupy czy gulaszu, o 
kwadratowym kształcie, w formie łazanków i nitek,  
przygotowuje się z 8 jaj. 
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Gáborján - Roma tánccsoport, ABDELORW modern 
tánccsoport 
2018-ban alakult a két tánccsoport egy EFOP-os pályázat 
keretén belül, amelyek a mai napig aktívan működnek. 
 
Cygański zespół tańca, Zespół tańca współczesnego 
ABDELORW 
Te dwie grupy taneczne powstały w 2018 roku w ramach 
przetargu EFOP i do dziś aktywnie funkcjonują.  

  

 

Hencida - Református templom 
Templomunk történetének a megírása emlékezetes 
évfordulóra esik. 1781. október 25-én ugyanis II. József 
kiadta türelmi rendeletét. A hencidai református templom 
felépítése elől elgördültek tehát az akadályok. 
Reformowany kościół miejscowości Hencida 
Spisanie historii naszego kościoła wypada w ważną dla 
niego rocznicę, ponieważ Akt o Tolerancję został wydany 25 
października 1781 roku przez Józefa II Habsburga. Więc 
przeszkody budowy kościoła w Hencidzie przestały istnieć. 

  

 

Kaba – Városháza 
A városháza építési tervei, amelyek egy pályázat alapján 
készültek, 1890-es keltezésűek. A terveket Buday Béla 
készítette, és azokat névjegyével Sütő Sándor mint 
vállalkozó látta el. A tervek alapján a Kabán építendő új 
községháza olasz reneszánsz stílusú, egyemeletes épület, 
amely teljesen alá van pincézve. 
Ratusz 
Plany ratusza, które zostały przygotowane w ramach 
przetargu, pochodzą z 1890 roku. Były stworzone przez Béla 
Budai, a zatwierdzone podpisem przedsiębiorcy Sándora 
Sütő. Budynek zgodnie z planami został wybudowany w 
stylu włoskim, a dokładniej – renesansowym. Posiada jedno 
piętro, a pod całym ratuszem znajdują się piwnice. 

  

 

Kaba - Kabai meteorit 
A kabai meteorit egy 2,601 kilogramm tömegű kő, amely 
1857. április 15-én este 10 óra körül csapódott be Kaba 
határában. A nagyjából cipó alakú meteorit legnagyobb 
átmérője 16,4, legkisebb 10 centiméter, magassága 10,8 
centiméter. Eredeti tömege 2,877 kilogramm lehetett. 
Világhírét annak köszönheti, hogy az első meteorit, 
amelyben szerves anyagot mutattak ki. 
Meteoryt z Kaby 
Meteoryt z Kaby waży 2.601 kg. Kamień spadł na skraj Kaby 
15 kwietnia 1857 roku około godziny 22. Meteoryt ma 
kształt podobny do chleba, jego średnica w najszerszym 
miejscu wynosi 16.4 cm, a w najwęższym 10 cm. Ma 10.8 
cm wysokości. Pierwotnie mógł ważyć 2.877 kg. Na całym 
świecie słynie z tego, że jest pierwszym meteorytem, w 
którym znaleziono związki organiczne. 
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Kaba - Városi Gyógyfürdő 
A Városi Gyógyfürdő a város centrumában, a Református 
templom szomszédságában helyezkedik el, igényesen 
kialakított nyári bejáróval, rendezett parkosítással. A fürdő 
jelenleg négy medencével működik. 
 
Miejskie Kąpielisko Termalne 
Miejskie Kąpielisko Termalne znajduje się w sercu miasta, 
obok Kościoła reformowanego. Ma zadbane wejście letnie 
oraz ładną architekturę krajobrazu. Kąpielisko obecnie 
składa się z czterech basenów. 

  

 

Kaba - dr. Koháry György orvos, festő alkotásai 
Művészete a technikai virtuozitás és a szellemi-erkölcsi 
elkötelezettség egyedülálló ötvözete. Grafikái, akvarell, 
pasztell, olaj képei arról tanúskodnak, hogy mind a 
rajzeszközeivel és kifejezési lehetőségeivel, mind a 
festészet esztétikai hatásaival tisztában van, és azokkal 
mesterien bánik. 
dr. György Koháry, lekarz, malarz 
ego sztuka to wyjątkowe połączenie wirtuozerii technicznej 
i zaangażowania intelektualno-moralnego. Jego grafiki, 
akwarele, pastele oraz obrazy olejne świadczą o tym, że 
doskonale zna się zarówno na narzędziach do malowania, 
sposobach wyrażenia się, jak i na efektach estetycznych 
malarstwa. 

  

 

Kaba - Chili Hungária Manufaktúra 
A Chili Hungária Manufaktúrát Diczkó László és felesége 
hozta létre a 2011. évben. A házaspár a saját kertészetében 
nevelt prémium minőségű zöldségekből készíti a ma már 
világhírű, kiváló minőségű termékeit. 
 
Manufaktura Chili Hungária 
Manufaktura Chili Hungária została założona w 2011 r. 
przez László Diczkó i jego żonę. Małżeństwo obecnie 
produkuje znane na całym świecie produkty z najwyższej 
jakości warzyw uprawianych we własnym ogrodzie. 

  

 

Kaba - Kövér Tanya 
Kövér Zoltán és családja 2005-ben hozta létre a 
mangalicatenyésztésre alapozott tanyát a hozzá tartozó 21 
hektár legelővel, szántóval. Kiváló minőségű és ízletes 
termékeivel rendszeres és sikeres résztvevője a hazai 
mangalica-, és nemzetközi gasztro-fesztiváloknak. 
Zagroda Kövér 
W 2005 roku Zoltán Kövér i jego rodzina założyli 
gospodarstwo oparte na hodowli świń rasy mangalica na 
pastwisku o terenie 21 ha gruntów ornych. Zagroda dzięki 
produktom wysokiej jakości i dobrym smaku regularnie 
bierze udział w międzynarodowych festiwalach 
gastronomicznych oraz węgierskich, skupiających się na 
rasie mangalica. 
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Komádi - Református Nagytemplom 
Műemlékvédelem alatt álló református templom. A fent 
maradt írások szerint már az 1600-as évektől állt itt 
templom. Jelenlegi formáját 1843-ban nyerte el. Azóta több 
felújítás is történt. Különlegessé teszi a templombelsőt az 
1895-ben készített orgona, valamint az úrasztalát díszítő 
egyházi textíliák, amelyeket a komádi fehérhímzés 
motívumai díszítenek. 
Wielki kościół reformowany 
Kościół reformowany jest objęty ochroną zabytków. 
Według pism, które zostały zachowane, stoi tutaj już od 
1600 roku. Obecną formę uzyskał w 1843 r.. Jego wnętrze 
wyróżniają organy wykonane w 1895 r., oraz obrusy, 
którymi pokryto stół komunijny – są ozdobione białym 
haftem, typowym dla Komádi. Przed kościołem wzniesiono 
ogromny, ok. czterometrowy drewniany posąg. 

  

 

Komádi - Köztéri szobrok 
A Hősök terén található a „Rejtőzködő vízen járó” 
elnevezésű szökőkút, a Városháza, valamint zöld 
környezetben az I. és a II. világháborús emlékmű, az ’56-os 
anzix. A város központjában, egy útkereszteződés melletti 
zöld területen található az 1848–49-es emlékmű. 
Rzeźby publiczne 
Na Placu Bohaterów znajduje się fontanna zwana „Ukryte 
chodzenie po wodzie”, Ratusz, a w zielonym otoczeniu I. i 
II. Pomnik  wojny światowej i anzix ’56. Pomnik z lat 1848-
49 znajduje się w zielonej części miasta, przy skrzyżowaniu 
dróg. 

  

 

Komádi - Körös-Körül Néptáncegyüttes 
Komádiban 12 évvel ezelőtt több házaspár összeállt, azzal a 
szándékkal, hogy táncolni akarnak. Az együttes jelenleg 14 
párral működik. Repertoárjukban szerepel a Kárpát-
medence valamennyi tánchagyománya, de megtalálhatók a 
mai Magyarországon élő kisebbségek táncai is. 
Zespół Tańca Ludowego Körös-Körül 
12 lat temu, w Komádi, spotkało się kilka par z zamiarem 
wspólnego tańczenia. Obecnie Zespół składa się z 14 par. 
Ich repertuar obejmuje wszystkie tradycyjne tańce z Kotliny 
Karpackiej, a także tańce mniejszości, mieszkających na 
tzw. Małych Węgrzech. 

  

 

Komádi - Fekete Erzsébet Hímző Kör 
A jelenlegi szakkör 1971-ben alakult a néhai Fekete 
Erzsébet pedagógus vezetésével, akinek kutató, gyűjtő, 
feltáró munkája nyomán került elő a komádi fehér- és 
vászonhímzés motívumkincse.  
Koło Haftu im. Erzsébet Fekete 
Obecne koło zostało założone w 1971 roku pod 
przewodnictwem nieżyjącej już nauczycielki Erzsébet 
Fekete. Dzięki jej badaniom, kolekcjonowaniu i pracom 
poszukiwawczym znaleziono wartościowy dla tego regionu 
haft biały i lniany. 
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Komádi - GR Vadász Panzió 
Panziónk 2019–2020-ban teljesen megújult. 8 szoba 16 
férőhellyel áll a vendégek rendelkezésére. Minden szoba 
külön fürdőszobával felszerelt. Rendezvények 
lebonyolítását 100 fős rendezvénytermünkben, saját 
konyhával tudjuk biztosítani. 
Pensjonat Myśliwski GR 
Pensjonat został całkowicie odnowiony w latach 2019-
2020. Na gości czeka 8 pokoi, w których zmieści się 16 osób. 
Każdy z pokoi posiada łazienkę. Nasza sala imprez służy jako 
miejsce do organizowania przyjęć nawet dla 100 osób. 
Posiadamy swoją kuchnię, z której korzystamy podczas 
imprez. 

  

 

Komádi - Széll-ház 
Műemléki védelem alatt álló nagygazda lakóház, melyben 
állandó és időszakos kiállítások kapnak helyet. Jelenleg a 
helytörténeti gyűjtemény otthona: paraszti szoba, konyha 
belső, kismesterségek műhelyei. Az épület homlokzatán 
található dr. Molnár Balázs etnográfus emléktáblája. 
Dom Széll 
uży dom bogatego rolnika został objęty ochroną zabytków. 
Znajdują się w nim wystawy stałe i czasowe. Obecnie jest to 
zbiór lokalnej historii, a dokładniej: pokój chłopski, wnętrze 
kuchni i warsztaty rzemieślnicze. Na fasadzie budynku 
znajduje się tablica pamiątkowa etnografa dr Balázsa 
Molnára. 

  

 

Körösszakál - Református templom 
A környék egyik legkisebb református temploma. A török 
vész után az 1700-as években települt újra a falu. Néhány 
visszatelepült család épített egy fatemplomot, amelynek 
nem volt tornya. 1892-ben épült a fatemplom helyére a 
mostani. 
Kościół reformowany 
Jest to jeden z najmniejszych kościołów reformowanych w 
okolicy. Po najeździe tureckim, w XVIII wieku wieś została 
ponownie zaludniona. Kilka rodzin, które tutaj wróciło, 
wybudowało drewniany kościół bez wieży. Na jego miejscu, 
w 1892 roku wybudowano obecny kościół.  

  

 

Körösszakál - Ortodox-templom 
Az ortodox templom 1788-ban épült. Ennek az elődje, egy 
kis fatemplom a Martonffy -tanyán állt. 2007-ben teljes 
külső felújításon esett át, majd a későbbiekben belső 
felújítást is végeztek a templomon.  
 
Kościół ortodoksyjny 
Kościół ortodoksyjny został wybudowany w 1788 roku. 
Wcześniej w Zagrodzie Martonffy stał mały drewniany 
kościół. W 2007 roku całkowicie odnowiono budynek 
kościoła na zewnątrz. Następnie przeprowadzono remont 
również wewnątrz budynku.  
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Körösszakál –Emlékmű 
A református templom mellett álló emlékmű három részből 
áll, amelyek három különböző időszakban készült, és a 
magyar történelem három jelentős eseményének állít 
emléket: az I. és II. világháború áldozatai előtt tiszteleg, 
továbbá Trianonra emlékeztet. 
 
Pomnik 
Pomnik składa się z 3 części, które zostały wykonane w 
różnym czasie. Te 3 części symbolizują: I wojnę światową, II 
wojnę światową oraz Trianon (Trianon to traktat pokojowy, 
który został zawarty po I wojnie światowej). 

  

 

Körösszakál – Sebes-Körös 
A II. világháborúban felrobbantották a Tisza István hidat, 
amely helyére egy fahíd épült, ez facölöpökön állt és csak 
akkor volt használható, ha a vízállás alacsonyabb volt. 
1927–1928 között megépült a híd, amely visszakapta a Gróf 
Tisza István nevet.  
Rzeka Sebes-Körös 
Podczas II wojny światowej most im. hrabiego Istvána Tisza 
eksplodował. Na jego miejscu wybudowano drewniany 
most, który był oparty o drewniane kolumny. W latach 
1927-1928 został wybudowany most o tej samej nazwie. 
Można było z niego korzystać tylko wtedy, kiedy poziom 
wody był niższy. 

  

 

Körösszakál - Ártézi-kút 
A falu központjában a közparkban található. A víz átlag 
hőfoka 14 Celsius-fok, több mint 100 méter mélyről tör a 
felszínre. A helyi lakosok és átutazók egyaránt közkedvelt 
víznyerő helye. 
 
Studnia artezyjska 
Studnia artezyjska znajduje się w sercu miejscowości, czyli 
w publicznym parku. Przeciętna temperatura wody, która 
się w niej znajduje wynosi 14 stopni. Wypływa z głębokości 
ponad 1000 metrów. Jest to popularne miejsce, z którego 
można uzyskać wodę – zarówno dla mieszkańców, jak i 
turystów. 
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Körösszakál - Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem 
2019-ben került átadásra az üzem. Helyi termelésű zöldség 
és gyümölcs alapanyagokból gyártanak adalékanyag-
mentes rostos ivólevet. 
 
Zakład do przetwarzania warzyw i owoców 
Zakład zaczął działać w 2019 roku. Produkuje się tutaj soki 
bez dodatków z lokalnie uprawianych warzyw i owoców. 

  

 

Körösszakál – Feszület 
Katolikus jelkép. 1938-ban állíttatta Mártonffy Barna Az 
itteni földbirtokos család vallási hovatartozására utal. 
 
Krzyż 
Jest to symbol katolicki. Został wzniesiony na zlecenie 
Barna Mártonffy. Symbol odnosi się do przynależności 
religijnej mieszkającej tutaj rodziny, która była 
jednocześnie właścicielem ziemi. 
 

  

 

Körösszegapáti - Körösszegapáti Református Templom 
Suszter János nagyváradi kőműves mester építette 1791-
ben. A barokk stílusban épült templom szépsége a 
belsejében rejlik, ugyanis festett kazettás a mennyezete 
van. A református templom a település központjában 
található, a főutcán. 
 
Kościół Reformowana w Körösszegapáti 
Kościół parafii reformowanej został wybudowany przez 
murarza z Oradei, János Suszter w 1791 r.. Jego barokowe 
piękno kryje się we wnętrzu, ponieważ posiada sufit 
pokryty malowanymi kasetonami. Kościół reformowany 
znajduje się w sercu miejscowości, przy głównej ulicy. 
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Körösszegapáti - Körösszegapáti Ortodox Egyház 
1786-ben, 7 év építési munkálatokat követően épült barokk 
stílusú templom, újbizánci belső festményekkel és 
freskókkal. Körösszegapátiban több mint 200 éves múltra 
tekint vissza a román ortodox közösség. A templom a 
település főutcáján helyezkedik el. 
Kościół ortodoksyjny w Körösszegapáti 
Budowa kościoła w stylu barokowym została skończona w 
1786 roku, a jego budowa trwała 7 lat. Wnętrze kościoła 
zostało utrzymane w stylu bizantyjskim i zdobią je obrazy 
oraz freski. Tradycje ortodoksyjnego społeczeństwa 
rumuńskiego w Körösszegapáti istnieją od ponad 200 lat. 
Kościół znajduje się przy głównej ulicy w miejscowości. 

  

 

Körösszegapáti - Apáti Ízek 
Kézi készítésű száraztészta, házi sütemények, lekvárok, 
savanyúságok, egyedi tervezésű varrodai termékek. 
 
Smaki Apáti 
Ręcznie robione suche makarony, domowe ciastka, dżemy, 
pikle oraz unikalne i specjalnie zaprojektowane produkty do 
szycia. 

  

 

Magyarhomorog - Bihari Díszfaiskola és Arborétum 
A szemet és lelket egyaránt gyönyörködtető arborétum 
mondhatni a település közepén, mintegy 2 hektár területen 
fekszik, ahol olyan, a kertépítésben ma használt díszfa- és 
cserjefajokat, -fajtákat láthatnak, amelyek leginkább 
ellenállnak az alföldi szélsőséges klíma- és 
talajviszonyoknak. Ezek a növények nagyrészt lombhullató 
díszfák, díszcserjék, lomblevelű örökzöldek, fenyőfélék. 
Ismeretterjesztés, illetve kikapcsolódás céljából az 
arborétum látogatható. 
 
Szkółka Drzew Ozdobnych i Arboretum Bihar 
Arboretum, które jest przyjemne i dla oka i duszy, znajduje 
się w centrum miejscowości, na powierzchni ok. 2 
hektarów. Można tutaj zobaczyć, dzisiaj wykorzystywane w 
ogrodnictwie, takie gatunki drzew ozdobnych i krzewów, 
które są najbardziej odporne na ekstremalne warunki 
klimatyczne oraz na tutejsze nizinne ziemie. Rośliny te są w 
większości ozdobnymi drzewami liściastymi, krzewami 
ozdobnymi, zimozielonymi liściastymi i sosnami. 
Arboretum można odwiedzać zarówno w celu zdobywania 
wiedzy, jak i rekreacji. 
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Magyarhomorog - Dr Kovács Zoltán helyi méztermelő 
különlegességei 
Repceméz, vegyes méz, akác- és napraforgóméz, valamint 
propolisz előállításával foglalkozik. 
 
Specjały Dr Zoltána Kovácsa, lokalnego producenta miodu 
Dr Zoltán Kovács zajmuje się produkcją miodu 
rzepakowego, wielokwiatowego, akacjowego, 
słonecznikowego oraz propolis. 

  

 

Mezőpeterd - Római katolikus templom 
A régi Szentháromság-templom romjaira új barokk 
templomot emeltek Gázsy János megbízásából 1758-ban, 
melyet Szent Péter és Pál tiszteletére szenteltek fel. Az 
1886-os renoválás során kapta mai, barokkos homlokzatát. 
Belső, klasszicista kialakítása, fő- és mellékoltára, 
keresztelőkútja és szószéke a XIX. század elején készült. 
Kościół rzymsko-katolicki 
Na ruinach kościoła św. Trójcy na zlecenie Gázsy János w 
1758 roku został wybudowany nowy kościół pod 
wezwaniem św. Piotra i Pawła, któwy był utrzymany w stylu 
barokowym. Obecną barokową fasadę otrzymał w trakcie 
remontu w 1886 roku. Klasycystyczne wnętrze, ołtarz 
główny i boczny, chrzcielnica oraz ambona zostały 
wykonane na początku XIX wieku. 

  

 

Mezőpeterd - Görögkeleti ortodox templom 
1790 körül épült késő barokk stílusban, Mihály és Gábriel 
arkangyal tiszteletére lett felszentelve. Az egyházközség 
anyakönyvét 1782-től vezetik, 1829-ig cirill betűkkel. 
 
Grecki kościół prawosławny 
Kościół prawosławny został wybudowany w 1790 roku w 
stylu późnobarokowym. Został skonsekrowany na cześć 
archaniołów Michała i Gabriela. 
Jego rejestr urodzeń od 1782 do 1829 roku był prowadzony 
w cyrylicy. 

  

 

Mezőpeterd - Peterdi betlehemes játék 
Mezőpeterden a betlehemezés hagyománya egészen az 
1800-as évek végére nyúlik vissza. Ekkor még a környék 
falvaiban mindenhol jellemző hagyományként élt. A 
betlehemezés több évtizedes hagyományát mindenképp 
igyekszünk fenntartani. 
 
Szopki w Peterd 
Tradycja szopek w Mezőpeterd sięga końca XIX wieku. W 
tym czasie była typową tradycją również w okolicznych 
wioskach. W Mezőpeterd staramy się jak najbardziej 
utrzymać długoletnie tradycje budowania szopek. 
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Mezőpeterd – Burgonyafesztivál 
A Burgonyafesztivál Mezőpeterd község legjelentősebb 
kulturális rendezvénye. A fesztivál egy olyan rendezvény, 
melyet nemcsak a faluban, hanem a környező 
településeken is ismernek és elismernek. A fesztivál igen 
összetett, több részből áll. A gasztronómiai rész a 
hagyományos paraszti burgonyás ételek elkészítése. 
Festiwal ziemniaków 
Festiwal ziemniaków jest najważniejszym wydarzeniem 
kulturalnym w miejscowości Mezőpeterd. Jest znanym i 
rozpoznawalnym festiwalem nie tylko w tej osadzie, ale 
także w okolicznych miejscowościach. Wydarzenie jest 
bardzo złożone i składa się z kilku części. W części 
gastronomicznej przygotowuje się tradycyjne chłopskie 
potrawy z ziemniaków. 

  

 

Mezőpeterd – Bástya Panzió & Étterem 
Étterem, korlátlan svédasztalos kínálat, rendezvények és 
esküvők helyszíne, panzió szolgáltatás. 
 
Pensjonat & Restauracja Bástya 
Restauracja, a w niej szeroka oferta nieograniczonego stołu 
szwedzkiego, służy jako miejsce do organizowania przyjęć i 
wesel, a także jako pensjonat. 

  

 

Mezősas - Református templom 
Református templomunk nagyon régi időkre tekint vissza. 
2019-ben sikerült a templomhajó szerkezetét kívül és belül 
felújítani, ennek köszönhetően majdnem visszanyerte régi 
kinézetét. További célkitűzésünk az, hogy a torony 
szerkezete is átessen a szükséges felújításokon. 
Kościół reformowany 
Historia naszego reformowanego Kościoła sięga bardzo 
dawnych czasów. W 2019 roku udało się odnowić strukturę 
nawy wewnątrz i na zewnątrz kościoła, dzięki czemu prawie 
odzyskał on  oryginalny wygląd. Naszym kolejnym celem 
jest to, aby konstrukcja wieży również została poddana 
niezbędnym renowacjom. 

  

 

Mezősas -Bagdi Birtok Kft. racka juh állománya 
A településünkön tevékenykedő gazdáknak köszönhetően 
racka- és szürkemarha-állomány is megtalálható. Ritka 
látványosságot tapasztalhatnak az érdeklődők. 
 
Stado owiec śruborogów - Bagdi Birtok Kft. 
Dzięki rolnikom pracującym w naszej miejscowości istnieją 
również stada racka, czyli owcy śruborogiej i bydła szarego. 
Dla zainteresowanych – jest to niezwykle rzadka atrakcja. 
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Nagykereki - Bocskai Várkastély 
A község büszkesége a XII–XIII. században épült várkastély, 
mely leghíresebb lakója után a Bocskai nevet viseli. Bocskai 
István 1604. október 3-án innen indult el az álmosdi 
csatába. Az egykori kastély ma múzeumként és 
könyvtárként működik.  
Zamek im. Bocskaiego 
Dumą miejscowości jest zamek, który został wybudowany 
na przełomie XII/XIII wieku. Jego nazwa pochodzi od 
najsłynniejszego mieszkańca – Bocskaiego. István Bocskai 
właśnie stąd wyjechał na bitwę w Álmosd 3 października 
1604 roku. Zamek obecnie funkcjonuje jako muzeum i 
biblioteka. 

  

 

Nagykereki - Nagykereki Alkotókör 
2016 tavaszán fogalmazódott meg az ötlet egy alkotókör 
létrehozására aktív, szorgalmas, ügyes kezű lakosok 
bevonásával. A megalakult csapat jelenleg 10 főből áll. Az 
elkészített alkotások már több helyi rendezvényen is nagy 
sikerrel bemutatásra kerültek. 
Koło kreatywne w Nagykereki 
Wiosną 2016 roku wykształcił się pomysł założenia koła 
kreatywnego, w którego skład weszliby aktywni, kreatywni 
i pilni mieszkańcy miejscowości. Obecnie koło składa się z 
10 osób. Dzieła przez nich stworzone zostały już 
zaprezentowane na kilku lokalnych wydarzeniach i cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 

  

 

Nagykereki - Nagykereki Bocskai Dalkör 
A Bocskai Dalkör 2013 októberében alakult. Nevüket 
településük ékességéről, a Bocskai-várkastélyról kapták. A 
település rendezvényeit rendszeresen színesítik 
műsorukkal.  
Koło pieśni im. Bocskaiego w Nagykereki 
Koło pieśni im. Bocskaiego zostało założone w październiku 
2013 roku. Jego nazwa pochodzi od perełki miejscowości, 
jaką jest Zamek im. Bocskaiego. Koło pieśni regularnie 
bierze udział w ważnych dla miejscowości wydarzeniach. 

  

 

Nagykereki - Nagykereki Szüreti felvonulás 
A Nagykereki Községi Önkormányzat hagyományaihoz 
híven minden évben szüreti mulatságot (szekeresen 
felvonulás és szüreti bál) szervez a községben. 
 
Karnawał Winobrania w Nagykereki 
Samorząd Nagykereki, zgodnie z tradycją miejscowości, w 
każdym roku organizuje we wsi imprezę winobrania 
(podczas której odbywa się parada wozów i bal 
winobrania). 
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Nagyrábé - Református templom 
A késő barokk stílusú templom 1803–1809 között épült, 
korabeli szószéke copf stílusú. Műemléki védelem alatt áll, 
legutóbb 1997-ben újították fel. 
Kościół reformowany 
Kościół w stylu późnobarokowym został wybudowany w 
latach 1803-1809, a jego współczesna ambona jest 
pleciona. Budynek Kościoła jest zabytkiem chronionym. 
Ostatni raz został odnowiony w roku 1997. 

  

 

Nagyrábé -Füsti kastély a 260 éves kocsányos tölggyel 
Különös értéket képvisel a település külterületén, a 
mintegy három kilométerre fekvő Füstpusztán, az egykori 
Des Echerolles család kastélya (mai nevén; Füsti kastély). A 
hozzá tartozó parkban áll egy védett kocsányos tölgy, amely 
a ma vadászházként üzemelő kastély mellett magasodik. 
Zamek Füsti z 260-letnim dębem szypułkowym 
Zamek rodziny Des Echerolles (dzisiaj nazywa się „Zamek 
Füsti”) ma niezwykłą wartość. Znajduje się na terenie tzw. 
Füstpuszta, która leży na obrzeżach oddalonych o 3 
kilometry od miejscowości. W parku należącym do zamku, 
znajduje się dąb szypułkowy, który jest pod ochroną.  

  

 

Nagyrábé - Des Echerolles kastély 
Az Escherolles család másik kastélya Nagyrábé szívében 
helyezkedik el. 1909-re fejeződött be az első historizáló 
stílusú átépítése. Az államosítást követően volt szakiskola, 
gépállomás, szövetkezeti iroda. Jelenleg a Rábé-Porta Kft. 
tulajdona, folyamatban az épület teljes rekonstrukciója. 
Zamek Des Echerolles 
Drugi zamek rodziny Echerolles znajduje się w samym sercu 
Nagyrábé. Jego pierwsza przebudowa skończyła się w 1909 
roku i była utrzymana w stylu historyzmu. Po nacjonalizacji 
funkcjonował on jako szkoła, stacja maszyn oraz biuro 
spółdzielni. Obecnym jego właścicielem jest firma Rábé-
Porta kft. Teraz zamek jest w trakcie całkowitej 
rekonstrukcji. 

  

 

Nagyrábé - II. Világháborús emlékmű 
A templomtól nem messze, a főutcán, a régi piactér helyén 
található Darumadár emlékparkban áll a II. világháborús 
emlékmű, Györfi Sándor alkotása, amelyen a Nagyrábé 
címerében is szereplő darumadár látható. 
 
Pomnik II wojny światowej 
W parku pamięci Darumadár (żurawia) znajduje się pomnik 
II wojny światowej. Jego wykonawcą jest Sándor Györfi. 
Pomnik przedstawia żurawia, który jest obecny również w 
herbie Nagyrábé. Pomnik znajduje się na miejscu starego 
rynku, przy głównej ulicy nieopodal kościoła. 
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Nagyrábé - Nagyrábéi Tájház és parasztház szabadtéri 
kemencével 
A művelődési ház parkjában áll két, ún. rekonstrukciós 
tájház: a módos-, illetve szegényparaszt házban a 
tájegységre jellemző helyi gyűjtésű helytörténeti és 
néprajzi emlékek az 1850–1920 közötti időszakát idézi. 
Muzeum Krajoznawcze i dom wiejski z zewnętrznym 
piecem 
Rekonstrukcja Muzeum Krajoznawczego w domu bogatych 
i biednych chłopów przedstawia wartości etnograficzne 
oraz nawiązuje do lokalnej, charakterystycznej dla regionu, 
historii z okresu 1850-1920. Muzeum Krajoznawcze z 
zewnętrznym piecem znajduje się w parku należącym do 
Domu Kultury. 

  

 

Nagyrábé - Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye 
A körforgalom mellett található a falusi és mezőgazdasági 
életet, hagyományokat bemutató gyűjtemény. A gépek, 
háztartási és mezőgazdasági munkaeszközök, használati 
tárgyak rendszerezett sokasága várja az érdeklődőket. 
Zbiór Tradycji Rolniczych 
Obok ronda znajduje się zbiór, który przedstawia życie i 
tradycje wiejskie oraz rolnicze. Na zainteresowanych czeka 
wiele maszyn, narzędzi do prac domowych i rolniczych oraz 
towarów konsumpcyjnych. 

  

 

Nagyrábé - Dezső Ilona Anna író, költő, festőművész 
alkotásai 
Irodalmi művei a mai magyar irodalmi élet része. Festészete 
kifinomult, magas szintű, ábrázolásmódjában a jelenkort 
örökíti meg, mely örök érvényű. Alkotásait honlapján is 
láthatjuk. 
Ilona Anna Dezső, dzieła pisarki, poetki, malarki 
Jej dzieła literackie są częścią dzisiejszego węgierskiego 
życia literackiego. Jej malarstwo jest wyrafinowane, na 
wysokim poziomie. W obrazach na swój własny sposób 
przedstawia zawsze aktualną teraźniejszość. Jej dzieła 
można zobaczyć także na stronie internetowej. 

  

 

Püspökladány – Református  templom 
A város református temploma késő barokk stílusban épült 
a XVIII. század utolsó negyedében. A reformáció felvétele 
után a község a katolikusok középkori gótikus templomát 
használta, melyben az 1700-as években már nem fért el a 
gyülekezet. 
Kościół reformowany 
Reformowany kościół w mieście powstał w ostatnim 
dwudziestopięcioleciu XVIII wieku. Zbudowano go w stylu 
późnobarokowym. Po reformacji wieś korzystała ze 
średniowiecznego gotyckiego kościoła katolickiego, w 
którym w XVIII wieku już nie mieścili się wierni. 
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Püspökladány - Katolikus templom 
A ma is látható római katolikus templomot az előző 
templom helyére építették 1921 és 1923 között, mert az 
előző templomban már nem fért el a gyülekezet. Az Erdély 
kapujának is nevezett Püspökladányban, Medgyaszay 
István műegyetemi tanár terveit fogadták el, aki székely 
jellegű templomot kívánt építeni. 
Kościół katolicki 
Obecny kościół rzymsko-katolicki został wybudowany w 
latach 1921-1923. Powstał na miejscu poprzedniego 
kościoła, ponieważ w tamtym już nie mieścili się wierni. W 
Püspökladány, znanym również jako brama do 
Siedmiogrodu, przyjęto plany Istvána Medgyaszaya, 
profesora uniwersyteckiego, który chciał zbudować kościół 
seklerski. 

  

 

Püspökladány - Püspökladányi Arborétum 
A Püspökladányi Arborétumot az 1924-ben kezdett 
szikfásítási kutatások keretében létesítették egyrészt a 
kötött, illetve szikes talajú és erdősztyepp klímájú 
termőhelyek erdészeti hasznosítása, másrészt a díszítő 
jellegű fásítások megalapozása céljából. 
Arboretum w Püspökladány 
Arboretum w Püspökladány zostało założone w 1924 r.. 
Właśnie wtedy zaczęto prowadzić badania dotyczące 
możliwości posadzenia słonisza srebrzystego, aby w pełni 
wykorzystać na leśnictwo teren o charakterze 
lasostepowym i ziemię solną. Z drugiej strony, aby stworzyć 
fundamenty do sadzenia drzew ozdobnych. 

  

 

Püspökladány – Első világháborús emlékmű, Hősök szobra 
A Hősök terén áll az I. világháborús emlékmű. 1929-ben a 
község lakosságának önkéntes adományából készült, az 
elesett püspökladányi hősök nevének, emlékének 
megörökítése céljából. A bronzszobor Horváth Géza 
alkotása, Krausz Ferenc budapesti műhelyében készült.  
Pomnik I Wojny Światowej, Pomnik Bohaterów 
Pomnik I wojny światowej stoi na Placu Bohaterów. Powstał 
w 1929 r. z dobrowolnej darowizny od mieszkańców 
miejscowości, aby upamiętnić nazwiska oraz wspomnienia 
poległych bohaterów z Püspökladány. Pomnik z brązu 
został stworzony przez Géza Horvátha, w warsztacie 
Ferenca Krausza w Budapeszcie.  

  

 

Püspökladány - Sárrét Kincse Gyógyfürdő és Strand 
Püspökladány a Tiszántúl közepén, a Sárrét-Nagykunság-
Hortobágy tájegységek találkozásánál fekvő igazi alföldi 
város, ahol már a múlt század elején, 1920-ban termálvízre 
bukkantak.  
Kąpielisko lecznicze oraz kąpielisko odkryte Sárrét Kincse 
Püspökladány jest typowym miastem nizinnym. Znajduje 
się w środku Kraju Zacisańskiego, w miejscu gdzie łączą się 
regiony Sárrét, Nagykunság oraz Hortobágy. W tym miejscu 
już w 1920 roku odkryto wodę termalną. 
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Püspökladány - Csibi Gyuláné és Soós Kálmánné 
püspökladányi szűrkészítők munkássága 
Csibi Gyuláné püspökladányi cifraszűr-készítő, népi 
iparművész, a Népművészet Mestere cím birtokosa, a 
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagja, lánya, 
Soós Kálmánné viseletszűr-készítő. Kiváló, szakmailag is 
elismert, többszörösen minősített munkájukat számtalan 
kiállítás és elismerés bizonyítja, munkásságuk több esetben 
került bemutatásra a helyi és országos médiában is. 
Népművészeti rendezvények, szakmai fórumok, kiállítások 
és bemutatók állandó meghívottjai. 
Działalność producentów „szűr” pani Gyuláné Csibi oraz 
pani Kálmánné Soós 
Szűr, czyli czuha – jest wełnianym strojem, ozdobionym 
haftem i obszyciami, noszonym przez pasterzy. 
Pani Gyuláné Csibi jest twórcą ozdobnej czuhy z 
Püspökladány, rzemieślnikiem ludowym, posiadaczem 
tytułu Mistrza Sztuki Ludowej, członkiem Stowarzyszenia 
Sztuki Ludowej Województwa Hajdú-Bihar. Jej córka, pani 
Kálmánné Soós, również jest twórczynią stroju czuhy. O ich 
doskonałej pracy,  kilkakrotnie uznanej przez zawodowych 
jurorów i zakwalifikowanej do zawodowstwa świadczą 
liczne wystawy i wyróżnienia. Ich prace były prezentowane 
w lokalnych i krajowych mediach podczas kilku 
okoliczności. Regularnie są zapraszane na wydarzenia sztuki 
ludowej, fora zawodowe, wystawy i prezentacje. 

  

 

Püspökladány -Karacs Ferenc életműve 
Karacs Ferenc püspökladányi születésű rézmetsző-
térképkészítő a reformkori Magyarország nagy formátumú 
mestere volt. Munkássága során számtalan művészi 
kidolgozású rézkarcot alkotott. Egyike volt azoknak, akik a 
térképet német és latin helyett magyar nyelven kezdték 
készíteni, így rendkívül fontos munkát végzett a 
korszakban. 
Twórczość Ferenca Karacsa 
Ferenc Karacs urodzony w Püspökladány, artysta zajmujący 
się stworzeniem miedziorytów i map, był 
wielkoformatowym mistrzem Węgier w tzw. czasie reform 
(1825-1848). W trakcie swojej pracy stworzył niezliczoną 
ilość artystycznie wykonanych miedziorytów. Był jednym z 
tych, którzy zamiast po niemiecku i łacinie zaczęli tworzyć 
mapę po węgiersku. To sprawiało, że w czasie reform 
wykonał niezwykle ważną pracę. 

  

 

Püspökladány - Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 
A Kenderkóc Hagyományőrző célja a magyar zenei és 
tánchagyományok kutatása, népszerűsítése és oktatása, 
illetve fontos feladatának tekinti, hogy megismertesse a 
magyar fiatalokkal más népek hagyományait is. 
Stowarzyszenie Zachowania Tradycji Kenderkóc 
Celem Stowarzyszenia Zachowania Tradycji Kenderkóc jest 
badanie, popularyzacja i przekazywanie węgierskich 
tradycji muzycznych i tanecznych. 
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Püspökladány - Győrfi Lajos szobrászművész munkássága 
Győrfi Lajos Magyar Örökség-díjas, a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett szobrászművész, a 
Szervátiusz Jenő díj birtokosa, a Bocskai István Társaság 
tagja. 1985 óta él Püspökladányban. Püspökladány Város 
Önkormányzata 1994-ben adományozott számára Pro Urbe 
emlékérmet. Művein mestere, Borsos Miklós érzékeny 
formateremtését érvényesíti. Bravúrosak „királyszobrai”, 
érmei, plakettjei, amelyeken szobrász elődeinek és a 
magyar történelem, kultúra nagyjainak állít emléket. 
Elsősorban kőszobrász. Hatalmas emlékműveit süttői és 
erdélyi kőből faragja. 
 
Działalność mistrza – rzeźbiarza Lajosa Győrfiego 
Lajos Győrfi jest wybitnym rzeźbiarzem, laureatem Nagrody 
Węgierskiego Dziedzictwa, Krzyża Honoru Republiki 
Węgierskiej, Nagrody im. Jenő Szervátiusz. Oprócz tego jest 
członkiem Stowarzyszenia im. Istvána Bocskaiego. Mieszka 
w Püspökladány od 1985 roku. Samorząd Miasta 
Püspökladány przyznał mu medal pamiątkowy Pro Urbe w 
1994 r.. Jego prace odzwierciedlają wrażliwe kształtowanie 
formy, które stosował jego mistrz, Miklós Borsos. 
Arcymistrzowskie są jego „posągi królów”, tabliczki i 
monety, które upamiętniają poprzednich rzeźbiarzy oraz 
wielkie postacie węgierskiej historii i kultury. Jest przede 
wszystkim twórcą rzeźb w kamieniu. Tworzy ogromne 
rzeźby z kamieni z Siedmiogrodu oraz Süttő (wieś w 
Województwie Komárom-Esztergom). 

  

 

Püspökladány - Sárréti Népi Együttes 
A Sárréti Népi Együttes 2018. november 17-én ünnepelte 
fennállásának 60 éves jubileumát. A Sárréti Népi Együttes 
mindmáig aktív szereplője és részese városunk és a Sárrét 
kulturális életének.  
Zespół Ludowy Sárrét 
17 listopada 2018 r. Zespół Ludowy Sárrét obchodził 60. 
rocznicę istnienia. Zespół Ludowy Sárrét jest nadal 
aktywnym uczestnikiem i ważną częścią życia kulturalnego 
naszego miasta i całego regionu Sárrét. 

  

 

Püspökladány - Muszka János Alapítvány, Tádé 
Néptáncegyüttes 
A Muszka János Alapítvány, illetve a Tádé Néptáncegyüttes 
40 éves múltra tekint vissza. Négy évtizede dolgoznak a 
népi kultúra átörökítéséért. A hazai és nemzetközi 
fesztiválok rendszeres résztvevői. A tagok négy 
korosztályban dolgoznak az óvodáskortól a felnőttekig. 
Fundacja im. János Muszka, Zespół Tańca Ludowego Tádé 
Fundacja im. János Muszka oraz Zespół Tańca Ludowego 
Tádé istnieją od 40 lat. Pracują od 4 dekad, aby dziedziczyć 
kulturę ludową. Regularnie biorą udział w festiwalach 
krajowych i międzynarodowych. Członkowie dzielą się na 
cztery grupy wiekowe, od przedszkola aż do wieku 
dorosłego. 
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Sáp - Bartha Zoltán fafaragó 
Műbútorasztalos szakmával kezdte, 1973-tól végzi a 
fafaragást. Készített használati és ajándéktárgyakat. A 
bútorok szépségét szerette mindig hangsúlyozni, ezért 
rengeteg dísztárgyat faragott. 
Rzeźbiarz w drewnie Zoltán Bartha  
Swój zawód rozpoczął od stolarki meblowej i rzeźbienia w 
drewnie już w 1973 roku. Tworzył przedmioty do użytku 
codziennego, a także prezenty. Zawsze lubił podkreślać 
piękno mebli, dlatego rzeźbił wiele przedmiotów 
dekoracyjnych. 

  

 

Sáp - Engi Csaba fafaragó 
Népi fafaragó, faműves helyi vállalkozó. Készített használati 
tárgyakat, dísztárgyakat, ajándékokat, faragott bútorokat. 
Műveit hagyományosan kézzel készíti, szívét-lelkét 
beleadja. Szívesen áll rendelkezésre bármilyen egyéni 
elképzelés megvalósításában. 
Rzeźbiarz w drewnie Csaba Engi 
Rzeźbiarz ludowy, lokalny przedsiębiorca, tworzący 
przedmioty z drewna. Wykonywał przedmioty do użytku 
codziennego, dekoracyjne, prezenty oraz meble z drewna. 
Tradycyjnie rzeźbi swoje dzieła ręcznie i wkłada w to całe 
serce i duszę. Chętnie służy pomocą także w przypadku 
realizacji każdego indywidualnego projektu. 

  

 

Sárrétudvari - Református Templom 
A község egyetlen temploma 1613-ban épült, melynek 
alapját Kamuti Mátyás erdélyi főnemes falaztatta meg. A 
templomban később több felújítási és bővítési munkálatok 
zajlottak, 1882-ben nyerte el a mai formáját. 800 személy 
befogadására alkalmas belső tere 200 négyzetméter. A 
toronyban jelenleg három harang található. 
Kościół Reformowany Sárrétudvari 
Jedyny kościół w miejscowości został wybudowany w 1613 
roku. Jego fundament został wylany przez Mátyása 
Kamutiego, szlachcica pochodzącego z Siedmiogrodu. 
Kościół był kilkakrotnie remontowany oraz 
rozbudowywany. Budynek uzyskał swoją obecną formę w 
1882 roku. Jego powierzchnia mierzy 200 m2 i jest w stanie 
pomieścić 800 osób. W wieży znajdują się 3 dzwony. 

  

 

Sárrétudvari - Hajdu Balázs "Bőrkovács Mester" 
Hajdu Balázs népi bőrműves 2010-ben autodidakta módon 
kezdte meg tevékenységét. Leggyakrabban a 10. századi 
motívumokkal díszített tarsolyokat, táskákat készít; de a 
hagyományos népi motívumokat, formákat is szívesen 
használja alkotásai elkészítéséhez. 
„Mistrz kowala skóry” Balázs Hajdu 
Kaletnik ludowy, Balázs Hajdu był samoukiem i rozpoczął 
swoją działalność w 2010 roku. Najczęściej wykonuje torby 
i szabeltasy, które zdobi motywami z X wieku, ale chętnie 
używa także tradycyjnych, ludowych kształtów i wzorów. 
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Sárrétudvari – Zagyva László Vegyeskar 
Kórusunk elődjét 1874-ben Baróti József református lelkész 
szolgálata alatt Kántor Elek kántortanító alapította a 
gyülekezet énekelni szerető, jó hangú férfi tagjaiból. 1932-
ben Zagyva László kántortanító vette át a kórus vezetését. 
Tevékenységének köszönhetően a férfikar mellett 
megalakult a női kar, és ebből összeállt egy új vegyeskar is. 
Działalność Chóru Mieszanego im. László Zagyva 
Chór w pierwotnej formie powstał w 1874 roku, w trakcie 
posługi pastora Józsefa Barótiego. Należeli do niego 
mężczyźni z kongregacji, którzy mieli przyjemny głos i lubili 
śpiewać. W 1932 roku prowadzenie chóru przejął 
nauczyciel i kantor László Zagyva. Dzięki jego działaniom, 
oprócz grupy męskiej, utworzono grupę kobiecą, a także 
nowa grupę mieszaną. 

  

 

Sárrétudvari - Költő Nagy Imre munkássága 
1896. október 23-án született községünkben 
parasztköltőnk Nagy Imre, akit később a „Költő” névvel 
illettünk. Nagyon szegény családban nőtt fel és mindössze 
hat elemit végzett, de már iskolás korában nagyon szerette 
az irodalmat, különösen a verseket. Fiatal korában írt 
rigmusait kedvelték a faluban. Utolsó éveiben a népi írók, 
Szabó Pál és Móricz Zsigmond karolták fel. 
Działalność Imre Nagy 
Imre Nagy, nasz Poeta ludowy, urodził się 23 października 
1896 roku. Dorastał w bardzo biednej rodzinie i ukończył 
tylko szóstą klasę szkoły podstawowej, ale już w wieku 
szkolnym kochał literaturę, zwłaszcza poezję. Rymy i 
wiersze, które pisał już w młodym wieku, były lubiane we 
wsi. W ostatnich latach jego życia wspierali go pisarze 
ludowi, m.in. Pál Szabó oraz Zsigmond Móricz. 

  

 

Szentpéterszeg – Zsellérház 
Vert falú zsellérház, tájházként funkcionál. 
 
Dziedzictwo architektoniczne (dom pracowników 
folwarcznych) 
Dom pracowników folwarcznych został postawiony na 
murach z gliny zmieszanej z trzciną. Obecnie funkcjonuje w 
nim muzeum krajoznawcze. 
 

  

 

Szentpéterszeg – Péterszegi Rozmaring Néptáncsoport 
1997-ben alakult, célja a bihari, hajdúsági és szatmári 
tánchagyományok megőrzése. Gyermek- és felnőtt 
csoporttal is rendelkezik. 
 
Zespół Tańca Ludowego Rozmaryn z Péterszeg 
Zespół został założony w 1997 roku i ma na celu zachowanie 
tradycji tanecznych regionów Bihar, Hajdúság i Szatmár. W 
zespole działa zarówno grupa dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
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Szentpéterszeg – Módos parasztház 
A XX. században épült tornácos, magas oromzatú gazdaház. 
 
Dziedzictwo architektoniczne (bogaty dom wiejski) 
Dom wiejski z gankiem i wysoką ścianą szczytową został 
zbudowany w XX wieku. 

  

 

Szerep - Református Templom 
100 éve épült, felújított templom. 
 
Kościół Reformowany 
Odnowiony kościół został wybudowany 100 lat temu. 

  

 

Szerep – Csonkatorony 
Honfoglalás kori toronymaradvány, parkosított 
környezetben. 
 
Wieża okaleczona 
Pozostałości wieży z okresu „przyjęcia ojczyzny” znajdują 
się w pięknym środowisku krajobrazowym. 

  

 

Szerep - Földesi László udvara 
"Béke szigete" egyedi agyagszobor-kiállítóterem, kiépített 
egyedi kert. 
 
Ogródek László Földesi 
Jest to zadbany ogród, nazywany „wyspą spokoju”. 
Znajdziecie w nim salę wystawową z wyjątkowymi 
posągami z gliny. 
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Szerep - Faragott ostor és pipa gyűjtemény 
Rácz Endre saját készítésű alkotásai. 
 
Kolekcja rzeźbionych biczów i fajek 
Prace rękodzielnicze Endre Rácz 
 

  

 

Szerep - Mile-Bácsi Irén festmény kiállítása és a Tájház 
Településünk szülötte, helyi díszpolgára hagyatéka a 
zsűrizett képek. A tájházban régi élet bemutatása. 
 
Wystawa obrazów pani Irén Mile-Bácsi oraz Muzeum 
krajoznawcze 
Obrazy są dziedzictwem honorowego obywatela, który 
urodził się w naszej miejscowości. Były oceniane przez 
zawodowych jurorów. W Muzeum Krajoznawczym mieści 
się wystawa o życiu w dawnych czasach. 

  

 

Szerep - Vesszőből fonott kosár 
Régi hagyomány szerint vesszőből fonnak kosarat és egyéb 
dísztárgyat. 
 
Koszyk z wikliny 
Tkanie z wikliny koszy i innych przedmiotów ozdobnych jest 
długą tradycją naszego regionu. 

  

 

Szerep – Rongyszőnyeg 
Szövőszéken készült hagyományos rongyszőnyegszövés. 
 
Dywany ze szmatek 
Tradycyjne dywany ze szmatek tka się na krośnie. 
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Tetétlen – Református templom 
A templom építését Mária Terézia királynő engedélyezte. 
1802-ben fogtak a templom építéséhez az akkori „kofa” 
téren. A kelet-nyugati tengelyű templomnak a nyugati 
homlokzat előtt 26 méter magas a tornya. A templom keleti 
vége egyenes záródású. A 10x22 méteres belső térben sík, 
vakolt mennyezet van. 
Kościół reformowany 
Na budowę kościoła pozwoliła królowa Maria Teresa. Prace 
rozpoczęto w 1802 roku na ówczesnym placu „rynkowym”. 
Posiada wieżę o wysokości 26 metrów, która stoi przed 
zachodnią fasadą. Wschodnia ściana Kościoła jest prosta. 
Wnętrze o wymiarach 10x22 metrów ma płaski, 
otynkowany sufit. 

  

 

Tetétlen – Zichy Kastély 
A Zichy-kastély épülete és a kertben található öreg fa, 
amelyet Liszt Ferenc emlékére állították, helyi egyedi 
védelmű. Itt található még egy nevezetes épület, az ún. 
"Liszt-ház". A Zichy család vendégeit itt szállásolták el. Liszt 
Ferenc, mikor 1884 őszén csaknem három hetet Tetétlenen 
töltött, mint a gróf egykori tanítványának vendége, ebben 
a házban lakott. 
Zamek Zichy 
Budynek Zamku Zichy i stare drzewo w ogrodzie, które 
posadzono ku pamięci Ferenca Liszta, są objęte lokalną 
ochroną. utaj znajduje się słynny „Dom Liszta”, gdzie byli 
zakwaterowani goście rodziny Zichy. 
Franciszek Liszt, kiedy jesienią 1884 roku jako gość byłego 
ucznia hrabiego, spędził w Tetétlen prawie trzy tygodnie, 
mieszkał właśnie w tym domu. 

  

 

Tetétlen - Szegény Ildikó Gizella munkássága 
Festőművész, író, költő.  Négy éve kezdett el grafikákat, 
portrékat, festményeket készíteni egy belső sugallatra, 
bármilyen méretben, bármilyen technikával, több képről is 
készít egy grafikát, festményt. 
Działalność Ildikó Gizella Szegény 
Zaczęła robić grafiki, portrety i obrazy cztery lata temu. 
Zainspirowana głosem wewnętrznym wykonuje je w 
dowolnym rozmiarze i dowolną techniką. Tworzy obrazy 
jako kompozycję kilku zdjęć. 

  

 

Tetétlen - Szivárvány Idősek klubjának tánccsoportja 
Ebben a formában 10 éve működnek. Fontos számukra a 
hagyományőrzés, a hagyományápolás, ennek jegyében 
igyekeznek fellépő műsorszámaikat összeállítani. 
 
Zespół Tańca Klubu Seniorów Tęcza 
Zespół funkcjonuje w obecnej formie od 10 lat. Ważne jest 
dla niego zachowanie tradycji i w tym duchu stara się 
przygotowywać swoje programy do występów.  
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Tetétlen - Tetétlen kincsei 
Tetétlen Község Önkormányzata 8 évvel ezelőtt kezdett 
homoktövis termesztésébe, amellyel alapjaiban 
változtatták meg a közösség és az itt élők életkörülményeit. 
A „Tetétlen Kincsei” települési márkanéven előállított és 
forgalmazott több tucat termékeik elérhetőek a helyi 
mintaboltjukban, webáruházukban, ezen felül állandó 
résztvevői a helyi és a környező települések piacainak, 
rendezvényeinek, valamint a nemzeti és nemzetközi 
szinten megrendezett szakmai napokon fesztiváloknak. 
 
Skarby Tetétlen 
Samorząd Miejscowości Tetétlen rozpoczął uprawę 
rokitnika 8 lat temu, dzięki czemu zasadniczo zmieniły się 
warunki do życia tutejszej społeczności. Dziesiątki 
produktów wytwarzanych i sprzedawanych pod marką 
„Tetétlen Kincsei” („Skarby Tetétlen”) dostępnych jest w 
lokalnym sklepie firmowym oraz w sklepie internetowym. 
Są one również stałymi elementami lokalnych i okolicznych 
rynków, wydarzeń oraz narodowych i międzynarodowych 
dni zawodowych i festiwali. 

  

 

Told - Református templom 
Műemlék jellegű épület, késő barokk református templom, 
a XVIII. században épült, átépítették 1833-ban. 
 
Kościół reformowany 
Jest to budynek o charakterze zabytkowym. Kościół 
wybudowano w XVIII wieku w stylu późnobarokowym. W 
1833 roku został przebudowany. 

  

 

Told - I.,II. világháborús emlékmű 
I.–II. világháborús emlékmű, az emlékművet állította Told 
község lakossága 1993-ban. 
 
Pomnik I i II wojny światowej 
Pomnik został wzniesiony, aby uczcić pamięć I i II wojny 
światowej. Wzniesiono go w 1993 roku przez mieszkańców 
miejscowości Told. 

  

 

Újiráz – Kosárfonás 
A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 
keretein belül különböző típusú kosarakat készítünk. Pl.: 
bevásárlókosár, fáskosár, virágtartó kosár stb. 
 
Tkanie koszy 
W ramach publicznego programu zatrudnienia, opartego 
na lokalnych tradycjach, przygotowujemy różne rodzaje 
koszy, np. kosz na zakupy, kosz na drewno, kosz na kwiaty 
itd.. 
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Újiráz – Falunap 
Minden év október 2. vasárnapján tartjuk településünkön a 
búcsúvásárt, ahol több száz árus kínálja különböző 
portékáit a több ezer vendégnek. A búcsú több évtizedes 
hagyomány, mely a település születésnapjához 
kapcsolódik. 
 
Dzień wsi 
W 2. niedzielę październik  roku w naszej miejscowości 
odbywają się Jarmarki odpustowe, podczas których setki 
sprzedawców mogą zaoferować odwiedzającym swoje 
produkty. Odpust ma wieloletnie tradycje, które nawiązują 
do urodzin miejscowości. 

  

 

Váncsod - Református templom 
Váncsodnak egy református temploma van, mely műemlék 
jellegű épület. A község régi templomának helyére épült a 
mai templom tornya 1791–-1797 között, vegyes stílusban. 
Később a toronyhoz építették a hajórészt, 1802–-1806 
között. 
Kościół reformowany 
W Váncsod znajduje się jeden kościół reformowany, który 
jest zabytkowy. Jego wieża została wybudowana w stylu 
mieszanym w latach 1791-1797. Znajduje się on w miejscu 
wcześniejszego kościoła. Później, w latach 1802-1806 
dobudowano do wieży nawę. 

  

 

Váncsod - Kis-Körös 
Teljes hossza 37 km, a magyarországi szakasza 10,8 km. 
Tiszta vizű, időszakos folyású, sportolásra kevésbé 
alkalmas. A belvizek elvezetésére és öntözésére használják. 
Élővilága gazdag. A falu északi határában folyik el a Kis-
Körös, mely kedvelt horgászhely. 
Kis-Körös 
Kis-Körös jest rzeką o długości 37 km, z których 10.8 km 
znajduje się na terenie Węgier. Ma czystą wodę i 
przerywany przepływ. Nie jest odpowiednią rzeką do 
uprawniania sportu. Jest wykorzystywana, aby 
odprowadzać wodę śródlądową, a także używa się jej do 
podlewania. Jest bogata w organizmy żywe.  

  

 

Váncsod – Pihenőpark 
Az 1993–94-ben épült pihenőpark kerítése tatabányai 
vöröskő alapból készült, fabetéttel. A bejárata mellett kis 
sziklakertet alakítottak ki, különösen szép virágokkal. Az 
építés évében telepítettek 45-féle faritkaságot is. 
 
Park do odpoczynku 
Park do odpoczynku został wybudowany w latach 1993-
1994. Jego ogrodzenie wykonano na bazie czerwonego 
kamienia z Tatabánya. Urozmaica je drewniana wkładka. W 
czasie budowy posadzono w nim aż 45 gatunków rzadkich 
drzew. 
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Váncsod – Kishortobágy 
Váncsod természeti értéke az 1000 hektáros ősgyep, 
melyet a természetvédők Kishortobágy néven is 
emlegetnek. A kitartó természetbúvár ritka növényekkel és 
madarakkal találkozhat itt. Fényes Elek írta hajdan a 
környékről, hogy „bővelkedik halban és sok a vadmadár a 
közelben”. Ma is itt költ a védett fajok közé tartozó túzok. 
Kishortobágy, czyli Mały Hortobagy 
Wśród walorów przyrodniczych Váncsod warto wymienić 
1000-hektarową łąkę, którą przyrodnicy nazywają także 
Kishortobágy. Wytrwały miłośnik przyrody może znaleźć 
tutaj rzadkie gatunki roślin i ptaków. Elek Fényes napisał 
dawno temu o tej okolicy, że jest bogata w ryby oraz dzikie 
ptaki. Wciąż wysiadują tutaj swoje jaja dropy zwyczajne, 
które są objęte ochroną. 

  

 

Váncsod – Halastó 
A pihenőpark végében lévő roncsolt terület felújításával 
egy mély fekvésű parkot (halastó) alakított ki az 
önkormányzat, mely körül sétaút vezet, a partján 
különleges fák és bokrok adnak árnyat. 
 
Jezioro z rybami 
Samorząd odnowił uszkodzony na końcu parku teren, który 
był przeznaczony do odpoczynku. Stworzył z niego głęboki 
park (w którym znalazło się jezioro z rybami), a wokół niego 
poprowadzono szlak spacerowy. Wzdłuż szlaku znajdują się 
wyjątkowe drzewa i krzaki, które zapewniają cień. 

  

 

Váncsod – Tűzoltókocsi 
A tűzoltószertárban levő, közel 100 éves kézi hajtású kocsi 
fecskendő restaurálását végeztette el az önkormányzat, 
amely a templomtól északra fekvő parkban, 
gyöngyössolymosi kőből készített talapzatra került. 
Pojazd straży pożarnej 
Samorząd zlecił odrestaurowanie pompy w pojeździe straży 
pożarnej. Samochód ma prawie 100 lat, jest ręcznie 
napędzany i wcześniej stał w budynku straży pożarnej. 
Obecnie znajduje się w parku, leżącym na północ od 
kościoła. Stoi na cokole wykonanym z kamienia z 
Gyöngyössolymos. 

  

 

Váncsod - Őszköszöntő Fesztivál 
Váncsodon minden évben megrendezzük az Őszköszöntő 
Fesztivált, amely tavaly ünnepelte a 10 éves jubileumát. A 
rendezvény nem csak a környékbeli települések számára 
vonzó, rendszeresen érkeznek látogatók más megyékből. 
Festiwal na powitanie jesieni 
W Váncsod co roku odbywa się Festiwal na powitanie 
jesieni. W zeszłym roku wydarzenie obchodziło swoje 10. 
urodziny. Festiwal jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców 
pobliskich miejscowości, ale i tych, którzy regularnie go 
odwiedzają z innych województw. 
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Váncsod – Panzió 
A település annak a Bihari-síknak az északi részén található, 
amely valójában a Sebes-Körös hordalékkúpjának felel 
meg. A központban üzemelő panzió összesen 5 szobában 
10 férőhellyel rendelkezik. 
 
Pensjonat 
Osada znajduje się w północnej części równiny Bihari, która 
w rzeczywistości odpowiada stożkowi napływowemu. 
Pensjonat znajdujący się w centrum miejscowości posiada 
5 pokoi, w których zmieści się 10 osób. 

  

 

Vekerd - Román Ortodox Templom 
A román ortodox templom 1782-ben épült, késő barokk 
stílusban, kazettás mennyezettel. Ekkor készült el a 
templombelső, a gazdag ikonosztázionja is. Az oltár fölött 
az utolsó vacsora híres, egyedülálló freskója található. 
Rumuńska Cerkiew Prawosławna 
Rumuńska Cerkiew Prawosławna została wybudowana w 
1782 roku, w stylu późnobarokowym z sufitem 
kasetonowym. W tym czasie stworzono również wnętrzne 
kościoła o bogatej ikonografii. Nad ołtarzem znajduje się 
słynny, wyjątkowy fresk Ostatniej Wieczerzy. 

  

 

Zsáka - Református templom 
Az Árpád-kori templomot az 1600-ban a községről készült 
rézkarcon már ábrázolták. A régi, elromosodott templom 
helyett a gyülekezet 1718-ban építtetett új templomot 
torony nélkül, majd csak 1750-re épült meg a torony és 
1757-ben szerezték be az első harangjukat. A mai 
síkmennyezetes késői barokk stílusú templom 1784-ben 
épült. Tornyát megmagasították 1884-ben, szószékét 
kicserélték és az első orgonáját 1862-ben gróf Rhédey 
Gábor adományozta a templomnak.  
 
Kościół reformowany 
Kościół z lat 1000-1301 został uwieczniony na miedziorycie 
o miejscowości z 1600 roku. Zamiast starego, zrujnowanego 
kościoła bractwo w 1718 roku zbudowało na jego miejscu 
nowy kościół bez wieży. Wieżę dobudowano dopiero w 
1750 roku, a w roku 1757 uzyskała swój pierwszy dzwon. 
Dzisiejszy kościół z płaskim sufitem został wybudowany w 
stylu późnobarokowym w 1784 roku. Wieżę podwyższono 
w 1884 roku, wymieniono ambonę, a pierwsze organy 
podarował kościołowi Hrabia Gábor Rhédey w 1862 roku. 
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Zsáka - Román ortodox templom 
A román ortodox templom 1791-ben épült az 1650-es 
években épült régi fatemplom helyén. Félköríves 
szentélyzáródással, késő barokk stílusban készült. 1869-
ben romantikus stílusban alakították át. A templom teljes 
külső és belső felújítása 2015-ben fejeződött be. 
Rumuński Kościół Prawosławny 
Rumuńska cerkiew prawosławna została zbudowana w 
1791 roku na miejscu starego drewnianego kościoła z 1650 
roku. Została wybudowana w stylu późnobarokowym z 
półkolistym zamknięciem sanktuarium. Przebudowano ją w 
1869 roku w stylu romantycznym. Całkowity remont 
zewnętrzny i wewnętrzny kościoła został ukończony w 2015 
roku. 

  

 

Zsáka - Rhédey kastély 
A gróf Rhédey Gábor által 1858-ban építtetett Rhédey-
kastély bástyaszerű elemekkel díszített formájával hívja fel 
magára a figyelmet, magán viselve a XIX. század kedvelt 
építészeti stílusának a gótizáló romantikus stílusnak a 
jegyeit. A Rhédey család levéltára 1885-ig a zsákai Rhédey-
kastélyban volt. A kastély képzőművészeti állandó 
kiállításain pedig a zsákai születésű festőművész, Madarász 
Gyula alkotásai és a zsákai ikonfestő tábor üvegikonjai 
tekinthetők meg. 
 
Pałac Rhédey 
Zamek Rhédey został zbudowany przez hrabiego Gábora 
Rhédey-ego w 1858 roku. Przyciągał uwagę swoim 
bastionowym kształtem, noszącym cechy gotyku 
romantycznego, który był popularnym stylem 
architektonicznym w XIX wieku. Archiwum rodziny Rhédey 
do 1885 roku znajdowało się w zamku. Stałe wystawy sztuk 
pięknych zamku obejmują prace malarza Gyula Madarásza, 
urodzonego w miejscowości Zsáka oraz szklane ikony z 
obozu malowania ikon w miejscowości Zsáka. 

  

 

Zsáka - „Honfoglalás és megmaradás” szoborcsoport 
A község fennállásának 800. évfordulója tiszteletére 2014-
ben készült el a település szoborparkjában látható 
„Honfoglalás és megmaradás” című szoborcsoport, mely 
államalapító Szent István királyunknak és honfoglaló 
őseinknek állít emléket. A szobrok Szent Istvánt, a hét 
vezért és a táltost ábrázolják. 
Grupa rzeźb „Przyjęcie ojczyzny i przetrwanie” 
Na cześć 800. rocznicy istnienia wioski, w 2014 roku, w 
parku rzeźb w naszej miejscowości stworzono  grupę rzeźb 
zatytułowaną „Przyjęcie ojczyzny i przetrwanie”. Miała 
upamiętniać założyciela kraju –  króla św. Stefana i naszych 
zwycięskich przodków. Posągi przedstawiają św. Stefana, 
siedmiu przywódców i guślarza. 

  

 
 


