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Településünk népi kultúrája, kézmûves hagyományai, mû- õrt álló kunhalmok, vagy tárgyaink közül a legénybotok, 
vészeti értékei évszázados gyökerekkel rendelkeznek. Az itt élõ fokosok de a helyi közösségeink is. Mindezek megõrzése, az 
emberek minden korban fontosnak érezték megõrizni szellemi, utókor számára történõ tovább örökítése kun népcsoport sajá-
tárgyi, épített és természeti értékeiket, gasztronómiai és tosságainak továbbélését, a magyarság kulturális sokszínû-
szokásbeli sajátosságaikat. Kunhegyes lakóinak életkörül- ségének megmaradását jelenti. 
ményeit évszázadokon át a mezõgazdaság határozta meg. A A 114/2013 (IV.16.) Korm. rend. törvényileg is egységesen 
gazdálkodó életformához kapcsolódóan számos mesterség vert segíti a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gon-
gyökeret az idõk során, mely a téli idõszakban megélhetési dozását. Ennek értelmében a települési értékek össze-
forrást is jelentett mûvelõiknek. A népmûvészetben gyökerezõ gyûjtésével Kunheges Város Önkormányzata a helyi köz-
kézmûves mesterségek szerepe napjainkra átértékelõdött: gaz- mûvelõdési intézményt bízta meg. A megbízásból eredõ feladat 
dasági, kulturális és szociális jellegén túl, versenyképes munka- ellátása alapján felhívással fordulunk a lakossághoz, hogy a 
helyek létrehozásához segíthetik a helyi közösséget, és nem településünkön és határában fellelhetõ, illetve itt létrehozott 
elhanyagolható közösségépítõ erejük sem. nemzeti értékek települési, tájegységi vagy megyei értéktárba 

Az építészet terén létrehozott alkotások a helyi identitás tudat történõ felvételre javaslattal éljenek. A javaslatokat a 
szerves részét, a lokálpatriotizmus kézzel fogható elemit jelen- Mûvelõdési Központba lehet eljuttatni írásban a fenti rendelet 
tik generációk számára épp úgy, mint a természetben egyedül mellékletét épezõ adatlap kitöltésével.

Nemzeti értékeink megõrzése…

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

Név: Levelezési cím: Telefonszám: E-mail cím:
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

o agrár és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
o ipari és mûszaki megoldások o kulturális örökség o sport
o természeti környezet o turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetõségének helye
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzõinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történõ felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítõ források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínûsítõ dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésû fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

Szentpéteriné Lévai Mária

o o

14-én 11.15 „Vidáman harsonákkal” – ifjúsági 
hangverseny a Four Bones Quartett 
elõadásában

17-én 15.00 Húsvéti BÜTYKÖLDE – benne: 
csuhézás, csipkeverés, nemezelés, fazekasság, 
papír virágok készítése és tojásfestés – közben 
TÁNCTANULÁS
Belépõ: KUKÓ!

18-án 19.00 „Van kettõ agy nélkül”STAND UP EST
vendégek: Lorán Barnabás és Rekop György
belépõjegy ára: elõvételben 1500 Ft, a 
helyszínen 2000 Ft.

30-án 10.00 A kis vakond címû mesejáték – Kemény 
Bábokkal a Masters of Puppets Theatre 
London-Budapest elõadásában
Belépõ jegyek ára: 500 Ft.

9.00 Megnyitó – Köszöntõ – Galambröptetés

Strandfoci elõzetes sorsolás alapján

9.15 Majorette bemutató

9.45 Dalma Dance Club mûsora

10.15 Íjász bemutató

10.45 Válogatás a Dózsa gála legjobb perceibõl

11.30 Népdalcsokrok a Búzavirág népdalkör és Hajdina 
citerazenekar valamint a gyermek citerások 
elõadásában

12.00 Operett válogatás Páli Petra elõadásában

13.00 Néptánc – A Pátria Alapfokú Mûvészeti Iskola 
közremûködésével

14.00 Sztárvendég László Attila a Csillag születik 2011. évi 
versenyének gyõztese

Kézmûves házban agyagozás, szalmafonás, textil játékok, 
virágok készítése, szövés

MAJÁLIS 2014.


