
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS! 
 

Cserkeszőlő Önkormányzata fontosnak tartja a település értékeinek összegyűjtését, rendezését, 

megőrzését. E feladat ellátására 2021. szeptember 29-től értéktárat működtet a településen. 

 

A Települési Értéktár Bizottság úgy gondolja, hogy a Cserkeszőlői Értéktár létrehozása csak a 

település lakóival, elszármazottaival együttműködve hozható létre. 

 

Ezen okból kifolyólag felhívással fordulunk a cserkeszőlői magánszemélyek és szervezetek felé, 

hogy éljenek javaslattal az alábbiakban felsorolt szempontok alapján: a településünkön található, 

alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományainkhoz, történelmünkhöz, a tájhoz 

és élővilághoz kapcsolódó felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 

érték vagy termék vonatkozásában. 

Kérünk mindenkit, tegyenek javaslatokat, hogy mi kerüljön Cserkeszőlő Értéktárába! 

 

A nemzeti értékek kategóriái az alábbiak: 

 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, 

halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági 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 környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt 

épített (mesterséges) 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 tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, 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 körébe 

tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, 

világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 

szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 

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, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 

körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;  

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 

turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó 

étel- és italkészítési eljárások. 

 

A nemzeti értékek Települési Értéktárba történő felvételét a tájékoztató mellékletében 

szereplő nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával bárki kezdeményezheti a Bizottsághoz 

címzett javaslatában, melyeket folyamatosan várunk. 
 

További felvilágosításért Tálas- Molnár Erika bizottsági taghoz fordulhatnak: 

Tel: 06/70 424 94 12 

Mail.: ertektar@cserkeszolo.hu 


