1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Falukönyv l. Falukönyv 2. Falukönyv 3.
Nagyrábéi Ízek „Ahogy elődeinktől tanultuk”
15 éves a Nők Életmód Népfőiskolája 1992-2007. Életmódkalauz
Nagyrábéi Képeskönyv

Készítette:
Frank Zoltán Jánosé ………………………………………………………. (név)
Nagyrábé, 2015 02 05..……………………………………………………. (aláírás)
…………………………………………. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület.
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Frank Zoltán Jánosné
Levelezési cím: 4173 Nagyrábé, Arany János u. 21.
Telefonszám: 54/477-023
E-mail cím: frankne580@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: A Baráti Kör és Egyesület kiadványai
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
X kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület Teleház
Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata kiadványai: 1989 őszén megalakult a Kalendáriumi Kör. A Kalendáriumi Kör és a 16 éves
múltra tekintő Nagyrábéi Pávakör tagjaiból 1991. február 4-én 33 alapító taggal megalakult
a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület. A falukönyvek létrejöttét helyi kulturális fejlesztésben közreműködő elhivatott szakemberek segítették. /Groskáné Piránszki Irén, Vercseg
Ilona, Varga Matild/ Egyesületi tagjaink megkeresésének köszönhetően a falu minden
rétege részt vett a gyűjtőmunkában. A kötetekből az itt élők szemével, hiteles tolmácsolásában ismerhetjük meg nagyszüleink, szüleink mindennapi életét, örömeiket, bánatukat, élni
akarásukat, a falut, az akkori életkörülményeket. Elbeszélések, visszaemlékezések, versek,
korabeli dokumentumok és fényképeken keresztül utazunk vissza az időben és térben.

s 2015_003, 004, 005

Egyesületünk az elsők között jelentette meg a múlt emlékeit tartalmazó falukönyveket,
mely követendő példa lett. A falukönyvek sorozatjellegét hangsúlyozza a kötetek hasonló
borítója. A Nagyrábéi des Escherolles kastélyt ábrázolja, hátoldalán Nagyrábé térképe
látható.
Falukönyv 1. kötete 1992, Falukönyv 2. 1995, Falukönyv 3. 2001-ben jelent meg.
Nagyrábéi Ízek „Ahogy elődeinktől tanultuk”
2005. évben jelent meg, a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület
akkori elnöke Lőrincz Istvánné /Borsós Judit/ irányításával. A
Népfőiskolai csoport asszonyai gyűjtötték és szerkesztették a
könyvet, járták a falut, lejegyezték a recepteket, „ahogy
elődeinktől tanultuk! A tisztelt olvasó megismerheti a
lakodalmas, a disznótoros ételeket, a komatálat, a helyi ízeket
és praktikákat. A Nagyrábéi Ízek receptes könyvben szereplő
ételek elkészítésének ötlete adta az alapgondolatát a Sárrét Íze
Fesztiválnak, mely a Sárrét és Nagyrábé egyik legnagyobb
gasztronómiai rendezvényévé nőtte ki magát, minden év április
24-én, Szent György napján tatjuk.
2015_006
15 éves a Nők életmód népfőiskolája 1992-2007.
Életmódkalauz. A Népfőiskola a Nagyrábéi Baráti Kör és
Egyesületen belül működő kis csoport. Mottója: ”Jobb polgárt,
jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja”
/Móricz/ A hallgatók minden évben ősztől tavaszig heti
rendszerességgel előadásokat hallgattak. A kurzusokról tanúsítványt kapnak. Tagjaik között a település minden korosztálya
és társadalmi rétege megtalálható. Megszerzett ismereteiket a
családban, a környezetükben élőknek igyekeznek átadni, hogy
jobbá tehessék mindennapjaikat, és még szebbé ünnepeiket.
2015_007

A Nagyrábéi Képeskönyv. 2009-ben jelent meg. Az
összefogás, az együttműködés, a partnerség szép példája. /78an támogatták/. Józsa Kálmán saját fotói és a falu lakói által
közreadott /1600 db/ régi képekből válogat-ott. Az 1890-es
évek végétől az 1970 évekig bezárólag. A korabeli fotókon
keresztül ismerhetjük meg Nagyrábé múltját, családokat,
intézményeket, helyi történések-et, a falu fejlődését.

2015_001

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A megjelent kötetekből hiteles forrásokból, elődeink elbeszélése nyomán ismerhetjük meg
településünk múltját. A múlt ismeretét fontosnak tartjuk az itt élő fiatalok, a jövő generációja számára. Nagyrábé vezetői és lakosai mindig fontosnak tartották a hagyományok
őrzését, ápolását és továbbadását. Ezt bizonyítják a megjelent kötetek.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): Nagyrábéi Hírmondó időszaki kiadvány, Hajdú-Bihari
Napló. www.rabeicivilek.hu, www.nagyrabe.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.rabeicivilek.hu / Nagyrábéi Baráti Kör
és Egyesület
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja:

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek: A Falukönyv köteteit és a Nagyrábéi Képeskönyvet Józsa
Kálmán polgármester a következő szavakkal ajánlotta. „A községünk történetében ezidáig
megjelent páratlan kiadványokat mindazoknak ajánlom, akiknek ez a kis bihari település a
szülőfalut, a hazát jelentette és azoknak, akiket érdekel sorsunk, életünk.”
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat:

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Nagyrábéi Pávakör

Készítette:
………Frank Zoltán Jánosné ………………………………………………. (név)
……………………………………………………. (aláírás)
…………Nagyrábé, 2015.február 5.……………………………. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Papp Antalné
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Frank Zoltán Jánosné
Levelezési cím: 4173. Nagyrábé. Arany János utca 21.
Telefonszám: 06 54 477 023
E-mail cím: frankne580@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Nagyrábéi Pávakör
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
x kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár.
4173. Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A Nagyrábéi Pávakör 1976. februárban alakult meg. Főleg Benczéné Dr. Mező Judit által
gyűjtött betyárdalok és Pernyéspusztai summásdalok adták a dalcsokrok alapjait, melyek
az itt élő emberek életét, érzésvilágát szólaltatták meg leghitelesebben. A gyűjtésben részt
vett a Pávakör akkori vezetője, Papp Antalné. A Pávakör célja a magyar népi kultúra, ezen
belül különösen a népdal és népzene megismertetése, megőrzése, ápolása és széles körben
való terjesztése, gyűjtése. A Pávakörön belül gyermek és ifjúsági citerazenekar működött,
melynek vezetője Horváth Lajos volt. 1993. nyarán meghívást kaptak a lengyelországi
Kazimierzben rendezett Népzenei Fesztiválra. A Pávakör tagja a Kórusok Országos
Tanácsa és a Vas Lajos Népzenei Szövetségnek. A Pávakör vezetői: Magyari Lászlóné,
Györfi Gyula, Papp Antalné, Thurzó Renáta, Karancsi Annamária voltak.
A Nagyrábéi Pávakör 35. éves fennállása alatt e célok érdekében tudása legjavát nyújtva
munkálkodott. Szakmai barátságot ápolt a megye népzenei csoportjaival, rendszeresen
felléptek egymás rendezvényein, továbbképzéseken vettek részt.

IMG_8842,

IMG_8843

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Lelkiismeretes, kitartó munkájukat 1983ban Miniszteri dicséret, 1997-ban Kölcsey díj és számtalan, területi és országos
minősítésen kapott arany oklevél fémjelzi. Kétszer készült repertoárjukból rádiófelvétel:
1991-ban és 2004-ben. A legmagasabb elismerést, a Kórusok Országos Tanácsa által
adományozható Arany Páva Díjat is kétszer érdemelte ki az együttes:1999-ben és 2010ben. A Vass Lajos Népzenei Szövetség Kárpád-medencei döntőjében Horváth Lajos citerás
nívódíjat, Horváth Gyula kiemelt nívódíjat, Mile József Vass Lajos nagydíjat kapott. Papp
Antalné együttes vezető és alapító tag munkáját a KÓTA 2000-ben, a mileneum évében és
2011-ben „A magyar zenekultúra érdekében végzett áldozatos művészi munkáját”
emléklappal köszönte meg. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásakor a
Nagyrábéi Pávakör Hajdu-Bihar megye egyik kulturális hozományaként szerepelt.

IMG_9311

IMG_9306

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): Nagyrábéi Hírmondó, Hajdu Bihari Napló, Szókimondó,
A bihari citeramuzsika sajátosságai. Horváth Lajos pernyéspusztai citerás játéka nyomán.
Berde Sarolta. Nyíregyházi Főiskola Bölcsésztudományi és Művészeti Kar. Ének zene
alapszak. Szakdolgozat. 2011. www.rabeicivilek.hu, www.nagyrabe.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.rabeicivilek.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja: A Nagyrábéi Pávakörről az Európai Unióhoz való csatlakozáskor
/2004/ készült fénykép.
A fellépésekről, a minősítőkön, versenyeken való szereplésekről, a rádió felvételekről
video-kazetta és DVD rendelkezésre áll. Az oklevelek és minősítések a művelődési
ház kistermében kiállítva megtekinthetők.
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek: A Nagyrábéi Pávakört Papp Antalné 20 évig vezette, az Ő
ajánlása és a számtalan megfelelést tanúsító dokumentumok, oklevelek rendelkezésre
állnak.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat: Bogya Pál a javaslathoz csatolt saját készítésű képek
felhasználásához a hozzájárulást megadja.

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Füsti kastély
Nagyrábé, Füstpuszta

IMG_0919
Készítette:
Nádháziné Bende Zsófia………………………………………………………. (név)
Nagyrábé, 2015 02. 05.……………………………………………………. (aláírás)
…………………………………………. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)
Nagyközség Önkormányzata

neve:

Nagyrábé

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Nádháziné Bende Zsófia
Levelezési cím: 4173. Nagyrábé, Arany János utca 2/a
Telefonszám: 06 54 477 054
E-mail cím: nadhazine.zsofia@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Füsti kastély
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

x épített környezet

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 4173. Nagyrábé, Füstpuszta. helyrajzi szám:
020/9
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Az egykori angol tájképi stílusban kialakított parkra emlékeztető területen található
Escherolles kastély, mai nevén Füsti kastély. Az első historizáló, neoklasszicista kúria
építését a kiegyezés utáni időszakra tehetjük, 1860-1870. közé. A füsti kastélyt helyi
lakosok emlékezete szerint először 1910 körül építették ujjá. A Nagyváradi levéltár a Füstpusztai kastélyba volt menekítve, a II. világháború elől, 1944-ben, majd innen 1945-ben
ökrös szekerekkel vitték a feltört ládákat Csillag-tanyára, a vasút állomásra. 1947-48-ban
az Eschrolles család a Berettyóújfalui Lisztes építő mesterrel a kastély lebontott épületszárny anyagából hozatja rendbe a serült részt, melyet 1950 őszéig laknak. A kastély
kisajátítása /államosítása/ után lakói Bakonszegbe költöztek. A kastélyt először az Új
Barázda Szövetkezet, majd a Petőfi Szövetkezet használta. Ekkor kezdődnek a bontások,
indul meg az épület az enyészet útjára A fokozatosan romló állapotot a Petőfi Vadásztársaság fékezte meg, mely rendbe hozatta. Vadászházként, vendégházként, rendezvényházként használja mai is. A jelenleg is látható egy emeletes, klasszicizáló homlokzatú,
pincés épület az eredetinek csupán egyharmada, az egykori nyugati szárny. Központi
helyisége a nagy galériás előcsarnok, nagyméretű cserépkályhával, ahonnan tágas lépcső,
eredeti kovácsoltvas fogódzóval vezet fel az L alakban elhelyezkedő emeleti szobákhoz és
kápolnához. A kápolnából vizesblokk lett kialakítva. A kápolna felett kör alaprajzú
kistorony állt, melyet már sajnos lebontottak. 2007-ben felújították a szobákat, később a
vizesblokkot. A kastély ablakai egyenes záródásúak, szalag-keretezésű sarkai
hangsúlyosak, alattuk párkány és egyszerű kötény díszítés látható.

A fő homlokzaton a bejárat rizalitja jelzésszerűen előre lép. A jelenlegi főbejárathoz köríves lépcső vezet fel, melyet két oldalt toszkán pilaszterek, fenn timpanon zár. A homlokzat jobb oldalán /nyugati rész/ egy korábbi ablakból kialakított vakablak látható. Bal
homlokzata teljesen felfalazott, egykor itt kapcsolódott a kastély középrészéhez. Hátsó
homlokzatának jobb rizalitja jelzésszerűen előre lép, míg bal oldalán az utólag kialakított
terasz figyelhető meg. Ennek a helyén korábban négy pilléren nyugvó, mellvédes tornác
állt, melyhez ívelt mellvédő lépcsősor vezetett. Jobb oldali homlokzatán a négy emeleti
ablakból csak egy tölti be ma is eredeti szerepét, a többit befalazták.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A Petőfi Vadásztársaság vadászházként,
vendégházként használja, és gondoskodik az állagmegóvásáról. A vadászturizmus, a falusi
turizmus látogatói számára, mint helyi építészeti és történelmi mulattal rendelkező, épített
környezeti értéket mutatjuk be.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források) www.biharite.hu www.kastélyok-utazás.hu Józsa
Kálmán. Nagyrábéi Képeskönyv 2009. Nagyrábéi Falukönyv 1992.
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.nagyrabe.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt
dokumentációja: az épületről fotó

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek: A Petőfi Vadásztársaság ajánlása.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat: Bogya Pál fotós a hozzájárulását megadta.

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Kocsányos tölgy
Quercus robur

Készítette:
Ványai Gusztáv ………………………………………………………. (név)
……………………………………………………. (aláírás)
Nagyrábé, 2015. február 05. …………………………………………. (település,
dátum)
(P. H.)

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nagyközség Önkormányzata
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ványai Gusztáv
Levelezési cím: 4173. Nagyrábé, Dózsa György u.
Telefonszám:
E-mail cím: ványai065@gt-online.hu

Nagyrábé

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Kocsányos tölgy
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

x természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Füstpuszta
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A község központjából DK-re 4 km-re található a Füstpuszta nevű határrész ahol az egykori
Echerolles kastély áll. A ma már csak nyomaiban felismerhető erdő képezte alapját a kastély
körül kialakított - az angol tájképi stílusú - egykori parknak. A parkot a kastély építésekor
1909-10-ben létesítették. A park a Bihari-síkon szokatlanul nagyméretű, dendrológiailag is
értékes idős faegyedekkel rendelkezik, elsősorban kocsányos tölgyekkel és gledicsiákkal. A
kastély mellett áll a múlt tanúfája a kocsányos tölgy. GPS : 47,11,21, , 21,22,41. Az idős kb.
250 éves fa feltehetően a régi erdő megmaradt tanúja. Törzse mintegy 548 cm kerületű
(2007-ben), magassága 20-22 m, a lombkorona átmérője 30-35 m. Az egészséges fa –
méretei és kora alapján – a térségben különlegességnek számít. A terület faj gazdag gombaflórával rendelkezik és a zavartalanabb részeken a rovarfauna is figyelemre méltó (pl.
tömeges magyar gubacs).

A parkban fellelhető fák és cserjék:
Lucfenyő, tuja, életfa, egybibés galagonya, gyepűrózsa, kései meggy, kökény, szilva, fehér
akác ,zöld juhar, tatárjuhar, korai juhar, hegyi juhar, mezei juhar, vadgesztenye, közönséges
kecskerágó, veresgyűrű som, fekete bodza, kányabangita, ezüst hárs, nagylevelű hárs,

kislevelű hárs,puszpáng, amerikai kőris, magas kőris, vénic szil, közönséges nyír, gyertyán,
bükk, vörös tölgy, kocsányos tölgy, fehér fűz, fehérnyár és rezgő nyár.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A növénytársulás különlegessége a sokszínűsége és a kora.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Magyarország nagy fái, Hajdú-Bihar megye természeti értékei
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:www.nagyrabe.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
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

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Parasztház
Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a

IMG_6323

Készítette:
Nádháziné Bende Zsófia………………………………………………………. (név)
Nagyrábé, 2015. 02. 05……………………………………………………. (aláírás)
…………………………………………. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Művelődési Ház és Könyvtár Nagyrábé.

Kossuth Lajos

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Nádháziné Bende Zsófia
Levelezési cím: 4173. Nagyrábé, Arany János utca 2/a.
Telefonszám: 06 54 477 054
E-mail cím: nadhazine.zsófia@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Parasztház
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
letmód

x épített környezet

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 4173. Nagyrábé. Rétszentmiklósi út 2/a.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A község XIX. századi heterogén összetételű lakosságának /földesúr, jómódú paraszt,
cseléd…/ életkörülményei igen eltérőek voltak Mindez megmutatkozott az építészetben is,
hiszen a kastélytól a módos parasztházon át, a cselédek részére biztosított lakrészen túl, a
szalma, nádtetős, vertfalu, vályog, kicsiny alapterületű lakóházak sokaságával rendelkezett
a település. A helyi értékek, hagyományok felkutatása, gyűjtése, azok őrzése, fontos
szerepet kapott a községben. Szép példája ennek, hogy az 1965-ben megkezdődött gyűjtőmunka után, igaz kissé megkésve, 1993-ben átadásra került a Művelődési Ház udvarán
felépült falumúzeum /Tájház/. Itt elhelyezésre kerültek a községben fellelt lakóházi
berendezések, használati eszközök, egyéb tárgyak.
A helyi népi építészet megőrzése érdekében a polgármester javaslata alapján, a Művelődési
Ház udvarán, a már meglévő Tájház mögött megépült a szegény paraszti lakóház.
Célkitűzés az volt, hogy e területen skanzen szerű építményekben mutassák be a helyi
életviszonyokra utaló tárgyakat, foglalkozásokat, mesterségeket, azokhoz használt
eszközöket. 2001-ben emelt, rekonstruált tornác nélküli, keskeny ablakokkal ellátott,
nyeregtetős szegény paraszti lakóház egy helyi épület /Nagyrábé, Nádasrét utca 22./
másolata. Ennek a lakóháznak az építőanyagainak a felhasználásával készült. A parasztház
szoba, pitvar és kamra helyiségekből áll. Az épület falazata vályogfal, sárba rakva. A
födém szerkezetet a mestergerenda és a sárgerendákra fektetett folyógerendák alkotják,
amelyeknek egy része, az eredeti épületből került beépítésre. Erre a vázra terítették a 20-30
cm vastag nádréteget, melyet alul-felül törekes sárral betapasztottak. A tető szerkezete
szarufás, nyeregtetős, náddal fedett. A padlásfeljáró az oromfalba került elhelyezésre.

Az épület népi bútorokkal van berendezve. Kézműves és egyéb foglalkozások
megrendezésére alkalmas módon kívánják berendezni és hasznosítani.

IMG_9322
A bejárata előtt, hagyományos ételek készítésére alkalmas sütő kemence van építve. Az
épület mellett szekeret, a Parókia udvaráról ideköltöztetett szökőkutat és két emléktáblát is
kiállítottak.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A tájház segítségével a Sárrét népi
építészetének a berendezési tárgyakkal, eszközökkel a népi hagyományok megőrzése a cél.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): www.nagyrabe.hu, www.biharite.hu, Magyarország
kisrégiói, Hajdu-Bihar megye, Sárrét, 8/4. CEBA Kiadó, 1999.
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt
dokumentációja: fotó, alaprajz

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek: Nagyrábé Nagyközség Képviselő testületének 13/2004.
/IV.30./ számú rendelete az épített és természeti környezet védelméről.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat.

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Nagyrábéi Tájház
Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/A

(tajhaz2120_nr.tif)

Készítette: Nádháziné Bende Zsófia
(név)
……………………………………………………. (aláírás)
Nagyrábé, 2015. február 5.
(település, dátum)
(P. H.)

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Nádháziné Bende Zsófia
Levelezési cím: 4173 Nagyrábé Arany J. u. 2/A
Telefonszám: 06-54-477-054
E-mail cím: nadhazine.zsofia@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Tájház
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

x épített környezet

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4173 Nagyrábé Rétszentmiklósi út 2/a
947 hrsz.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az 1960-as évek elején a községi tanács által elhatározás született új faluközpont kialakítására (művelődési ház, kereskedelmi egységek megépítése,
egészségügyi intézmények, parkosítás,stb.) Mindez községrendezési tervben
rögzítésre került.
A Művelődési Ház 1963-ban történő átadása új színt hozott a község
életébe. A kulturális élet fellendülése (színházi előadások, vitafórumok, baráti
találkozók, állandó kiállítások, szakkörök működése,) a lakosság részéről
magával hozta azt az ötletet, hogy valamit tegyen a település néprajzi
értékeinek megőrzése érdekében falumúzeum (tájház) létesítésére. Ennek
megvalósítására alkalmas-nak találták a Művelődési Ház hatalmas telkét, ahol a
XIX. század eleji módos parasztházat felépíthetnék. A művelődési ház vezetőségének szervezésében és irányításával 1965-ben megkezdődött a tájház
berendezési tárgyainak és hasz-nálati eszközök gyűjtése. Az anyag a község

lakosságának közadakozásából gyűlt össze. A gyűjtésben részt vett a művelődési ház honismereti szakköre, a berettyóújfalui honismereti tábor néprajzi
csoportja, Varga Gyula muzeológus. Az összegyűjtött nagymennyiségű anyag
elhelyezésére szolgáló tájház meg-valósulása sokáig váratott magára. Az épület
ünnepélyes átadása 1993. augusztus 19-én volt, ahol avató beszédet Dr
Matolcsi Lajos a község korábbi tanácselnöke mondott. A tájház Szűcs Sándor
„Néprajzi gyűjtemények” c. könyvéből az 1830-as évekből származó módos
parasztház terve szerint a szerző irányításával készült a falu lakosságának
segítségével.

A parasztház tornác, szoba, pitvar és kamra helyiségekből áll. A tájház
alapítólevelét egy üvegben az épület jobb sarka alatt helyezték el, valamint az
építők , építtetők névsorát és az akkor forgalomban lévő pénz-érmék, illetve
papírpénzek egy-egy darabját.
Az épületen napsugarakkal díszített deszkaoromzatot találunk. A nádfedeles
épület oldalában faoszlopos deszkaámbítusos tornác húzódik. A lakószoba
egyetlen ablakát zsaluzott spaletta zárja. Az épület fala vertfal. A gerendázat, a
tetőfa, a nyílászárók a falu nyugati részén lévő un. kisrábéi kocsányos tölgyerdő
fájából készültek. A tetőfedésre használt nád a falu határában lévő mocsárból
származott. A szoba fűtését búbos kemence biztosította, amelyet kenyérsütésre és főzésre is használtak. A pitvarban (konyha) szabadkémény, beépített tűzhely, katlan szolgálta a sütés-főzést. A szoba népi bútorokkal van
berendezve, legfontosabbak: a vetett ágy, tulipános láda, komód, aztal, faragott szék. A pitvarban stelázsi, konyhaasztal, tányértároló téka, evőeszköztartó,
cserépedények, korsók, tejes-csuprok,kenyérsütő eszközök találhatók. A XIX.

századi kamrában hombárok, különféle élelmiszerek, kéziszerszámok, zöldséggyümölcsfélék, zsákok, ponyvakosarak, bödönök, lisztes ládák voltak. Jelenleg a
XIX. században használt kerékgyártás eszközei, fából készült gyermekjátékok,
különféle edények vannak elhelyezve, valamint az összegyűjtött egyéb tárgyak
tárolására szolgál
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A tájház megépítésével a Sárréti tájra jellemző XIX. századi építészet
sajátosságait, jellemzőit, a ház berendezését, használati tárgyait, az itt élő
emberek életmódját láthatják, ismerhetik meg a község lakói, az ideérkező
vendégek. Ezen tájház hitelességét bizonyítja, hogy az építési anyagok a
község határából kerültek beépítésre, az abban elhelyezett berendezések,
tárgyak, eszközök helyi lakosoktól, elődeik hagyatékéból kerültek a gyűjteménybe. A helyi gyűjtésű helytörténeti és néprajzi emlékek 1850-1920
közötti időszakból valók. Célunk a helyi értékek megőrzése, a hagyományok
ápolása, azok bemutatása. Fontos szerepet kapjon az ismeretterjesztés,
tájékoztatás a település múltjáról, a lakosok egykori életviteléről, szokásairól, hagyományokról mind az itt lakók, mind a településre látogatók
számára. Ezzel párhuzamosan lehetőséget teremtve ezen helyi értékeink
bemutatására a településen szervezett helyi, térségi, területi, országos
szintű rendezvények részt vevői részére.

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

 Magyarország kisrégiói. Hajdú-Bihar megye Sárrét 8/4 c. CEBA Kiadó
1999.
 www.nagyrabe.hu
 www.biharite.hu
 Nagyrábéi Hírmondó 1993.
 Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004.
(IV.30.) sz. rendelete az épített és természeti környezetvédelméről.
 Biharország kincsei 2009, Bihari tájházak és kiállítóhelyek

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.rabeicivilek.hu, www.nagyrabe.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

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

IMG_9316

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Nagyrábéi Református Templom
Nagyrábé. Dózsa György út 1.

Készítette:
Nádháziné Bende Zsófia……………………………………………………. (név)
…………………………. (aláírás)
Nagyrábé, 2015 február 5.………………………………. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)
neve: Református Egyház Község Nagyrábé
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Nádháziné Bende Zsófia
Levelezési cím:4173. Nagyrábé, Arany János u. 2/a
Telefonszám: 06 54-477-054
E-mail cím: nadhazine.zsofia@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Nagyrábéi Református Templom
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

x épített környezet

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Nagyrábé. Dózsa György út 1.
1. hrsz.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
5.

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása: Késő barokk stílusú, zsindelytetejű templomot 1803-1809 között építették. A tetőt
1869-ben felújították, a tornyot pedig 1909-ben bádogozták. Az új toronysüveg előtt a
Mikepércsi templomhoz hasonló erdélyi sisakja volt. Jelenleg egy fazsindelyes, négy
fiatornyos süveget láthatunk. A szögletes szentélyzáródású hajójához egy díszes oromzatú
oldalhajó csatlakozik. 1929-ben teljesen felújították és az elmúlt években a tornyot is
újrafedték. Klasszicista berendezését Meyer János nagyváradi asztalos készítette 1809-ben.
A belső szószék, karzat és ülőhelyek 1809-ben kerültek a helyükre. A falai fehérek,
dísztelenek. Mennyezetén a következő bibliai idézet olvasható: „Ez a hely nem egyéb, mint
Isten háza, a menny kapuja” /I. Mózes 28:17.b/. A templom harangjának felirata: „Bízz
magyar! Él meg aki hazádra fényt derít ismét. Csak ne feledkezzél Róla, imádva imádd !”
Az orgonát 1911-ben Angster József építette. Szószéke Copf stílusú, az 1800 körüli időkből. A szószék előtt lévő úrasztalt és azt körülvevő korlátot a helybéli Őri József
kerékgyártó 1909-ben készítette. 1996-ben műemléki védelem alá került. 1996-ben a
Református Egyházközség a templomot felújította, melyről egy emléktábla tanúskodik az
oldalbejárat melletti falon.

Ezt követően 2009-ben a helyi Egyházközség és a Megyei Református Egyháztól kapott
6.500.000- Ft pályázati támogatásából, majd 2011-ben 27.849.761 Ft a Vidékfejlesztési
Minisztérium által biztosított keretből ismét felújításokra került sor. A templom kertjében
Kossuth Lajos emlékoszlopa áll, melyet 1894-ben állított Nagyrábé lakossága. Büszkék
lehetünk arra, hogy templomunk kizárólag a lakosok közadakozásából épült. Külön érdekessége az építőkövek odaszállítása, az úgynevezett Szejdi-dúlás idején 1659-ben elpusztult
szomszéd falu Rétszentmiklós házainak köveit hozták tutajokon az építés közelébe – lévén
itt akkor a sárréten kiterjedt Vizivilág - majd innen a lakosok csatárláncot alkotva, kézről
kézre adogatták az építő anyagot.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Kevesen mondhatják el magukról, hogy
többszázéves történelmi érték van a birtokukban. Mi Nagyrábéi lakosok ezt elmondhatjuk,
hiszen 204 éves műemlék templom örökösei vagyunk.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): www.műemlék.hu azonosító: 5366, törzsszám: 1833.
Osváth Pál: Bihar vármegye Sárréti járása leírása./1996. Debrecen./
Hajdu-Bihari Napló 2003. november 06. lapszám. www.biharite.hu Magyarország kisrégiói: Hajdu-Bihar megye, Sárrét 8/4 /199./ CEBA Kiadó Budapest. Hajdu-Bihar megyei
Kézikönyvek VIII. Csiszér Bt-CEBA Kiadó 1998.
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.nagyrabe.hu, www.rabeicivilek.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja. fotó
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek:
Nekünk, Nagyrábéi lakosoknak az a feladatunk, hogy vigyázzunk a ránk bízott értékre,
óvjuk és védjük azt. 2009-ben elkezdődtek a templom felújítási munkálatai, pályázati
támogatásokból. Esőként a tető és a torony fazsindely héjazata került felújításra, festésre.
Megerősítésre került a torony feljáró faszerkezete, megújult parkja, kerítése. Megtörtént a
templom külső, belső meszelése, szigetelése
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat: A hozzájáruló nyilatkozatot Kis Dávid református lelkész megadta.

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

Javaslat
a
Nagyrábéi Települési Értéktárba történő felvételéhez

Hévízkút

Készítette:
Albucz Sándor
……………………………………………………. (aláírás)
Nagyrábé 2015. 01. 30.
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Albucz Sándor
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Albucz Sándor
Levelezési cím: 4173 Nagyrábé, Kerekerdő u. 3
Telefonszám: +66-20/554-5402 E-mail cím: albuczsandor@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése Hévízkút
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
X ipari és műszaki megoldások
X turizmus és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagyrábé külterület HR szám 018
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
1969-ben létesített 48 fokos hévizet biztosító 960 talpmélységű kút.
Nagyrábén 1969-ben a Kőolajkutató Vállat által fúrt a térségben viszonylag mély 960 m
talpmélységű, átadásakor 800 liter/perc 64 fokos hévizet adó kút.

IMG_8790
Bevizsgálásakor nagyon sok ásványi anyag került kimutatásra. (vas, alu 6,7 mg/l, ca 10, nh4
7,2, Mg 8,5, Cl 17, Cho3 978, So4 12,7; lúgosság 7,04). Gyógyvízzé nyilvánítása nem történt
meg.

A kútra a Petőfi Szövetkezet 1971-ben Strandfürdőt épített, mely hosszú ideig, (1987-ig)
biztosított a település lakosságának, kikapcsolódási lehetőséget.

A fürdőben egy termál (32-34 C fok) és egy gyermek medence volt.
A geotermikus energiát a Szövetkezet kertészete is hasznosította, 1970-75 között.
Jelenleg a kút lezárt állapotban van, érvényes vízjogi engedéllyel (0219/69. számú)
rendelkezik.
A kutat a Petőfi szövetkezet 1990-ben adta át a helyi önkormányzatnak.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Megfelelő tőkével, és akarattal rendelkező befektető esetén, a kút geotermikus energia
rekreációs és mezőgazdasági célra való hasznosításának lehetősége adott.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
2012-ben Kulcsár Balázs Doktori (PhD) értekezése részletesen foglalkozik a térség
termálkútjaival. Fürdők Hajdu Biharban.
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: Nincs
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja: fotó
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
FORRÁS: Önkormányzati dokumentumok.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
Nagyrábéi Települési Értéktárba történő felvételéhez

Petőfi Sportkör

Készítette:
Albucz Sándor
……………………………………………………. (aláírás)
Nagyrábé 2015. 02. 05.
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Albucz Sándor
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Albucz Sándor
Levelezési cím: 4173 Nagyrábé, Kerekerdő u. 3
Telefonszám: +66-20/554-5402
E-mail cím: albuczsandor@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése Petőfi Sportkör
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
X sport
turizmus és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagyrábé
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Sportolni vágyó fiatalok 1945-ben megalapították a Petőfi Tsz Sportegyesületet melynek
hivatalos színe a piros- fehér, zászlója piros lett.

Az anyagi feltételeket a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet biztosította.

A sportegyesület vezetője megalakuláskor Bozsányi József volt, követője Mészáros István
lett. 1998-ban a Petőfi Tsz Se nevet a Petőfi Sportkör Nagyrábé váltotta fel, az új elnök Dajka
Ernő.
A sportkörnek jelenleg 101 tagja van. A tagok közül a közgyűlés kilenc fős elnökséget
választ, ők irányítják a Sportkör munkáját. Fő irányelveiket az alapító okirat, az alapszabály
tartalmazza.
A sportkörön belül három szakosztály működik, labdarúgó (82 fő), birkózó (24 fő) és
sakkszakosztály (20 fő).
A labdarúgó szakosztály vezetője Tiszai Károly. Az utánpótlás neveléséről Németh Emil
gondoskodik.
A birkózó szakosztály (1980) megalakulása Lőrincz István, Parti Gyula, Papp Antal nevéhez
fűződik, edző: Szabó Gábor volt. Később Mészáros István vette át a szakosztály irányítását,
hosszú évekig végzett kitartó munkájának emlékére, a településünkön minden évben
megrendezésre kerülő verseny ,a „Mészáros István Emlékverseny" nevet kapta. A
szakosztályt jelenleg Albucz Sándor irányítja, edző Papp István.
A sakkszakosztály megalapításában nagy szerepe volt Göndör Györgynek, majd Bende
Sándornak, Herczeg Lászlónak és Erdei Lajosnak.
A sakkszakosztály jelenlegi vezetője, edzője Erdei Lajos.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Petőfi Sportkör a legrégebb óta működő egyesület a községbe. Mindig is a fiatalok
testedzését, versenyekre való felkészítését szolgálta és szolgálja a mai napig. A versenyek,
különösen a labdarúgás a község széles közönségének biztosít hétről-hétre kikapcsolódást,
szórakozást. Aszakosztályok kiemelkedő eredményei: labdarúgók 1984-86 között a megyei I.
osztályban szerepelt. Egy alkalommal bejutott a nemzeti kupa megyei döntőjébe. 2008/2009es évadban újfent megnyerték a megyei másodosztályú bajnokságot.
A birkózó szakosztály versenyzői területi és országos versenyeken szereznek dicsőséget
önmaguknak, és viszik el községünk hírnevét. Az utánpótlás nevelést választotta a szakosztály
fő feladatának. Az elmúlt évek során a serdülő országos versenyeken 1 második és 2 4-dik
helyezést értünk el. Diák korcsoportban két második, három harmadik és több pontszerző
helyet értek el versenyzőink. Külön kiemelkedik a szakosztály edzőjének, Papp Istvánnak a
nagyrábéi színekben elért eredménye: veterán országos bajnok 4, második 4, harmadik 2
alkalommal. A veterán világbajnokságon 5. helyezést ért el.
A sakkszakosztály csapata a megyei bajnokság stabil résztvevője. Egyéniben rangos
versenyeken bizonyítanak a legjobbak.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)Nagyrábéi Hírmondó,
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.nagyrabe.hu

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja: fotók

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Helyi dokumentumok.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

