1. melléklet az Ugod Község Települési Értéktár Bizottságának Szervezeti és Működési
Szabályzatához

UGOD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE!

Javaslat a
Falumúzeum
„[nemzeti érték megnevezése]”
települési értéktárba történő felvételére

Készítette:
.….....Szabó Mihályné............................ (név)
................................................................ (aláírás)
Ugod, 2016. december 7......................... (település, dátum)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
………………………………………………………………………………………………
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: ……………Szabó Mihályné……………………………
Levelezési cím: 8564 Ugod, Dózsa György u. 10.……………
Telefonszám: …………………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………
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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: …Falumúzeum…………………
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód
□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség
x turizmus
□ természeti környezet

□ épített környezet
□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 8564 Ugod, Kiss János u. 29.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
□ tájegységi
□ megyei
□ külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A falumúzeum 2016-ban jött létre a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat aktív
közreműködésével. A több száz tárgyból álló néprajzi gyűjtemény nagyobb része a múlt
század első felének használati és berendezési tárgyai, de találhatók közöttük 18-19. századból
származó eszközök, konyhai edények is. Megtekinthetők az elmúlt korok paraszti életének
mindennapos használati tárgyai, mezőgazdasági eszközei. Az érdeklődők többek között
megismerhetik a kender és len házilagos feldolgozásához használt kendertörőt, a gerebent és a
lábitóval hajtott fonó eszközt, a rokkát is.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A kiállított tárgyakon keresztül képet kapunk elődeink életéről, bepillanthatunk
mindennapjaikba. A múzeumban található, manapság már ritkaságnak számító eszközök
érdemesek a bemutatásra, a település megbecsülésére. A falumúzeum megtekintése korhatár
nélkül ajánlott. Elsősorban az iskoláskorú fiataloknak nyújt hasznos információkat, kellemes
időtöltést. A múzeum hozzájárul a helyi turizmus növekedéséhez

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

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: Nincs

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
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2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 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

MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:
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2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1)
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek:
A javasolt nemzeti értéknek nincs a törvény j) pontjának megfelelő nemzetközi elismerése.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat:
Nyilatkozom, hogy a mellékelt, általam készített fényképek szabadon felhasználhatók.
Ugod, 2016. december 7.
…..................................
Szabó Mihályné
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