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

Jászkisér Város Polgármestere részére

Javaslat a
A tanyavilág története lakóhelyemen, életem a tanyán

 települési értéktárba történő felvételéhez.

Készítette:
Csintó Sándorné, Gulyás Eszter
Jászkisér, 2021. november
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I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

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

Szüle Katalin

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

Név: Szüle Katalin

Levelezési cím:5137 Jászkisér, Bercsényi u. 38.

Telefonszám: 57/450-140;

E-mail cím-

II.

A HELYI ÉRTÉK ADATAI

1. A helyi érték megnevezése: Tanyavilág története lakóhelyemen, életem a tanyán

2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ 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 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:

A történet bemutatja egy család, és egy leánygyermek életét a jászkiséri tanyán, minden
nehézségével,  szépségével,  gondjaival,  örömeivel  együtt  az  1940-es  évektől  1959-ig,  a
történetíró leány eladósorba kerüléséig, a községbe történő beköltözésig.

A  leírást  Csintó  Sándorné,  Gulyás  Eszter  tollából  a  javaslathoz  mellékelem  teljes
terjedelmében.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Csete Balázs Honismereti Szakkör – amit már felvett a helyi értékek közé a bizottság -
tagjai  éveken  keresztül  országos  és  megyei  múzeumi  felhívásokra  nagyon  sok,  az  élet
különböző területéről szóló, a helyi népszokásokat felelevenítő dolgozatokat, pályamunkákat
készítettek, és nagyon sok szép elismerésben részesültek.

A Települési Értéktár  Bizottság úgy határozott,  hogy ezeket  a „dolgozatokat” felveszi  a
helyi értékek közé, hogy megmaradjanak az utókor számára.
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A jelenlegi javaslatból a ma már elképzelhetetlennek számító tanyai élményekre emlékszik
vissza a készítő, sok-sok korabeli emberi, és gyermeki példa bemutatásával.

Nagyon szép a fejezetcím, amiben megjelent. Az „Árnyas erdő” nevet kapta.

Ez a történet saját élményeken, és saját megfogalmazásban előadott igaz történet. 

A Települési Értéktár Bizottság a többi pályamunkát is szeretné felvenni, és megismertetni
a település fiatalabb és gyermekkorú lakosaival. Ezért azzal a céllal is vette fel értékei sorába,
hogy a helyi sajtón keresztül közreadja, hiszen ha nem ismertetjük meg a mai emberekkel, a
fiatalokkal, akár örökre feledésbe merül.

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

A felvett érték Csintó Sándorné Gulyás Eszter saját munkája.

8. A helyii érték hivatalos weboldalának címe:

www.jaszkiser.hu 

III.

MELLÉKLETEK

1.  Az  értéktárba  felvételre  javasolt  helyi  érték  eredeti  javaslata,  és  a  történet
megfogalmazása a készítő tollából

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
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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)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200030.TV#sidlawrefP(1)B(1)p(j)
http://www.jaszkiser.hu/



















