
Javaslattételi felhívás
– dunavarsányi értékek –

A Dunavarsányi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a dunavarsányi
polgárokat, a társadalmi, egyházi, politikai és gazdasági szervezeteket, hogy környeze-
tükben a települési értéktárba általuk felvételre ítélt értékeket javaslat formájában ter-
jesszék a Bizottság elé. A Bizottság örömmel fogad minden megindokolt javaslatot.

Az Értéktár Bizottság munkájának fő célja a magyar nemzeti
értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, vé-
delme, támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a
nemzeti (ön)tudatot. A Dunavarsányi Helyi Értéktár a város
területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény/regiszter
lesz. A Helyi Értéktárba történő felvételt bárki írásban kezde-
ményezheti a hátoldalon mellékelt adatlap kitöltésével és visz-
szaküldésével. 

Az Értéktár Bizottság a javaslatok elbírálásával dönt az Érték-
tárba történő felvételről.

Az Értéktár Bizottság tagjaiban bekövetkezett változás: 

A Bizottság Orbán Róbert helyére Molnár Ágnest választotta.
Végh Botond tagsága megszűnt. 

Az Értéktár az alábbiakban felsoroltakkal bővült: 

Kulturális örökség: Kohán József helytörténeti kutató gyűj-
teménye

Épített környezet: Csoma-László család székelykapuja
Fejér Attila családi házának székelyka-
puja

Nagy Ferenc portájának székelykapuja

Szikora Ferenc és neje, Marika portájá-
nak székelykapuja

Az adatlap személyesen folyamatosan benyújtható az alábbi
helyeken: 

1. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezési és Önkormányzati Osztály (Fenyvesi Teréznél)

2. Soli Deo Gloria Közösségi Ház (2336 Dunavarsány,
Habitat utca 10-12.)

Elektronikusan: csobolyo.eszter@dunavarsany.hu

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a követ-
kezők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei
és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat
és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazda-
sági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az
állat- és növényfajták.

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés
és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és

tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények,
gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka ered-
ményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része,
amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve
a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tár-
gyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, be-
rendezés – gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás.

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi
javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet
és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet,
képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá
a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon kö-
rébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti
lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörök-
ségi helyszínek.

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség meg-
tartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kö-
tetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen
végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevé-
kenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesít-
mények.

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének
tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények
vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai
képződmények, természeti tájak, természeti területek, élet-
közösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek.

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szel-
lemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrak-
ciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint
a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter 
elnök

Dunavarsányi Értéktár Bizottság 



Javaslat
a dunavarsányi helyi értéktárba történő felvételhez

I. A JAVASLATTEVÕ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
_____________________________________________________________________________________________

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

Név: ____________________________________________

Levelezési cím: ____________________________________________

Telefonszám: ____________________________________________

E-mail cím: ____________________________________________

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. A települési érték megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- agrár- és élelmiszergazdaság;
- egészség és életmód;
- épített környezet;
- ipari és mûszaki megoldások;
- kulturális örökség;
- sport;
- természeti környezet;
- turizmus és vendéglátás.

3. A települési érték fellelhetõségének helye:
_____________________________________________________________________________________________

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzõinek és történetének leírása:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5. Indoklás az értéktárba történõ felvétel mellett:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítõ források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Dátum: ________________________________ Aláírás: ________________________________________


