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megnevezése]"
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„[nemzeti
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez
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A JAVASLATTEVÖ ADATAI
A javaslatot benyújtó (személy/intézmény s

"-;

*

~

et/vállalkozás) neve:Csolnok Község

Képviselő-testülete

2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:Kolonics Péterné
Levelezési cím:Csolnok,Rákóczi tér 1.
Telefonszám: 063 05 5 72654
E-mail cím:po lgarmester@cso lno k. hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:Német nemzetiségi Tájház-sváb népszokások/kereplés/
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

3.
4.

o agrár- és élelmiszergazdaság

o egészség és életmód

o épített környezet

o ipari és műszaki megoldások

X kulturális örökség

o sport

o turizmus
o természeti környezet
A nemzeti érték fellelhetőségének helye Csolnok
Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

o külhoni magyarság
X megyei
o tájegységi
o települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Büszkeségünk a nemrégiben átadott Sváb tájház. Itt bemutatjuk a hagyományos bútorokat,
népviseleti ruhákat, használati eszközöket, falunk nemzetiségi múltjának emlékeit. A Csolnok Község
Önkormányzata álta l 2003-ban vásárolt tipikus sváb paraszti stílusban épült ház az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program támogatásából 2010- ben került felújításra. A berendezési tárgyak részben a
régi faluházból,részben lakossági felajánlásból kerültek a múzeumba. Igyekszünk a régi sváb
népszokásokat feleleveníteni,illetve megőrízni. Egy ma is é l ő népszokásunk a kereplés ,mely a
Húsvétot megelőző Nagyhét szép szokása.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A nemzeti értékkel kapcsolatos információt
honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

6.
7.

megjelenítő

források listája (bibliográfia,

III.
MELLÉKLETEK

!.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. !. § (!) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
tárna gató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

