
Javaslat a 

„Högyöshalmi kereszt „ 

települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez 

 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Högyöshalmi kereszt 

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 
   természeti környezet  turizmus   

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mindszent külterület - Hegyeshalom 

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

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

Mindszent külterületén élő tanyai lakosok, akik a római katolikus vallásukat gyakorló 
emberek voltak, már az 1920-as évektől kezdődően szerettek volna egy kőkeresztet állítani a 
működő elemi iskola mellé a szegvári útra nézve. 
A tanyasi hívek elgondolását az ott lakó Méhész Balogh Péterné jónak tartotta és támogatta. 
Részt vett a pénz gyűjtésében és Ő is adományozott. Ezen túl még ahhoz is hozzájárult, hogy 
az út mellett, de az ő földjén legyen felállítva a kereszt. Az adományozó hívek úgy döntöttek, 
hogy betonból építik meg a keresztet, hogy időálló legyen. A kereszten a feszület szintén 
betonból van kiképezve. A kereszt talapzata kiszélesedik, így valóban stabilan áll jelenleg is.  
A kereszt 1933. augusztus 15-én lett megáldva, ugyanis ekkor volt az első egyházi liturgikus 
megemlékezés, vagyis búcsú. 
Ez a liturgikus megemlékezés 1938-ig a keresztnél önállóan lett végezve. De a tanyai hívek 
legnagyobb megelégedésére 1938. Augusztus 15-én a Hegyeshalmi Kápolna is felszentelésre 
került. Így ezután a búcsú nem önállóan, hanem a kápolnai mise után lett megtartva.  
Ez a gyakorlat a kápolna létezéséig volt lehetséges. Sajnos ma már a kereszti búcsú elmarad, 
mivel a tanyai hívek beköltöztek a városba, sőt sokan már nem is élnek. A keresztet egyre 
kevesebben látogatják. Virág is ritkán kerül a talapzatára.. 
E sorokat emlékezetből és a kereszt jelenlegi állapotának megfelelően leírta az utókornak: 
Vida Mihály 

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 



 A kereszt ma is áll és hirdeti, hogy az Úr Jézus az emberek szenvedésére szenvedett 
kereszthalált. 
Álljon még a kereszt sokáig. Hogy az arra járók köszönthessék Krisztus Urunkat. A 
kereszt helyileg védett. 

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

      Vida Mihály: Útszéli keresztek 

 

MELLÉKLETEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÉZUS KRISZTUS 
 véráldozatának  1900-adik  

évfordulójára  hálából 
    imádással   emelték: 

 a tanyai hívek és  
     özv. Méhész Balogh  

Péterné 1933 


