FELHÍVÁS
települési értéktárba javaslat megfogalmazására
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Bakonyjákón is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata
létrehozni a BAKONYJÁKÓI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRAT, azaz a települési önkormányzat területén fellelhető
helyi értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.
Érték lehet minden dolog, amit egy település értéknek tekint.

Szeretnénk, ha Önök is bekapcsolódnának az értékek gyűjtésébe, hogy együtt „töltsük fel” a települési
értéktárat.
Az értékek Települési Értéktárba történő felvételét javaslattételi űrlap kitöltésével és benyújtásával bárki
kezdeményezheti. A javaslatot elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón, személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani. Az Értéktár Bizottság dönt a javasolt érték Települési Értéktárba történő
felvételről. A javaslattétel ingyenes.
Kérjük, hogy írják le röviden, milyen értéket tartanak érdemesnek az értéktárba való felvételre,
készítsenek róla szöveges leírást, csatoljanak hozzá lehetőség szerint minél több dokumentációt, ami a
javaslat indokoltságát alátámaszthatja (például fényképet, archív dokumentumot, videó felvételt stb).
A települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar
Értéktárba, következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe. Amennyiben az adott érték nem csak
településünkön jelentős, akkor a megyei értéktárba történő bekerülésre is lehet javaslatot tenni.
A nemzeti értékek jogszabályban megfogalmazott szakterületi kategóriáiról a felhívás túloldalán olvashatnak.

A javaslattételhez szükséges nyomtatvány megtalálható Bakonyjákó Község Önkormányzatának
hivatalában, a www.bakonyjako.hu honlapon, illetve nyitvatartási időben a községi könyvtárban.
A nyomtatvány kitöltésében szívesen nyújtanak segítséget az értéktár bizottság tagjai, valamint az önkormányzat
hivatalának dolgozói.
A Települési Értéktár Bizottság tagjai:

elnök: Támtonné Piller Kinga Johanna, a Lovassport és Hagyományőrző Egyesület elnöke
elnökhelyettes: Takácsné Tompos Rita polgármester
tagok: Svasticsné Hegedüs Henriett alpolgármester; Gyenes Tamás, a Nemzetiségi Gyermektánccsoport
Közalapítvány elnöke; Ható Tibor, a Jákó Klub Egyesület elnöke; Dávodi Katalin, a Bakonyjákói Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; Ható Mihály, a Nyugdíjas Klub vezetője; Hegedüsné Patyi Edina, az
Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája vezetője; Léber-Gottschall Katalin, a Jákói Hírmondó
főszerkesztője; Kis Katalin, könyvtáros és Mihalcsik Márta NMI szakértő
További információ: Takácsné Tompos Rita (+ 36 30 993 58 91 ) és Kis Katalin (+ 36 30 342 83 99)
Jelenleg még üres az Értéktárunk, töltsük meg közösen tartalommal!
Köszönjük együttműködését!
A Bakonyjákói Települési Értéktár Bizottság nevében:
Támtonné Piller Kinga Johanna elnök

A nemzeti értékek szakterületi kategóriái:
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.

