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

Jászkisér Város Polgármestere részére

Javaslat a

Disznótorok a jászkiséri tanyavilágban
hagyományának

települési értéktárba történő felvételéhez.

Készítette:
Németh Sándor és Bíró István 
Szolnok, 1977. szeptember
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I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

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

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:Ozsváth Ferencné
Levelezési cím:5137 Jászkisér, Nagykör út …..
Telefonszám:…………………………………………………………………
E-mail cím:……………………………………………………………………

II.

A HELYI ÉRTÉK ADATAI

1. A helyi érték megnevezése: Disznótorok a jászkiséri tanyavilágban

2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
X agrár- és 
élelmiszergazdaság

□ egészség és 
életmód

□ épített környezet

□ ipari és műszaki 
megoldások

X kulturális 
örökség

□ sport

□ természeti 
környezet

□ turizmus

3. A helyi érték fellelhetőségének helye: Jászkisér város honlapja

4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik

X települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni 
magyarság

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

Németh Sándor és Bíró István visszaemlékezéseit tartalmazó írás egy nagyon
régi, szinte átlátszó, a korabeli írógépeken indigó közé készült lapon őrizte meg
nekünk a jászkiséri tanyasi disznóvágás emlékeit. A két férfi hagyatékából került
elő ez az írás, amit újraírva, szó szerint mellékelek a javaslathoz.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
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A  paraszti  élet  egyik  téli  ünnepe  a  disznóölés  volt.  A  disznóvágáskor
feldolgozott  húsáruk  szinte  egész  évben  kitartott  egy  családnál,  ha  azt  a
gazdasszony jól beosztotta. A disznótor napja azonban nem a takarékoskodásról,
hanem  a  szomszédok,  rokonok  együttes  munkájáról,  a  kész  termékek
kóstolásáról, beszélgetésről, szórakozásról szólt.

A  településen  ez  évben  már  negyedik  alkalommal  rendezték  meg  a
hagyományőrző disznóvágást, ezért szép és igaz emlékként a Települési Értéktár
Bizottság is felvette a megőrzendő értékei közé, hogy a jövőben se felejtsék el
nagyapáink, apáink disznóöléssel és a disznótorral kapcsolatos szokásait.

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

Németh Sándor és Bíró István feljegyzése az emlékeikről.
8. A helyii érték hivatalos weboldalának címe:

www.jaszkiser.hu
III.

MELLÉKLETEK

1. Németh Sándor és Bíró István visszaemlékezésének eredeti szövege
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés     j)     pontjának   való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és

ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt  saját  készítésű fényképek és filmek felhasználására
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
Képek a negyedik, jászkiséri hagyományőrző disznóvágásról
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https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200030.TV#sidlawrefP(1)B(1)p(j)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200030.TV/tvalid/2017.1.1./tsid/lawrefP(1)B(1)p(j)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200030.TV/tvalid/2017.1.1./tsid/lawrefP(1)B(1)p(j)









