
         Egyszerű többség 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30-i ülése 6. számú 
napirendi pontja 
 
Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi I. féléves munkájáról 
Előterjesztő és előadó: Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

 
Miután 2012-ben az Országgyűlés törvénybe foglalta a hungarikumok mibenlétét, 

illetve a nemzeti értékek rendszerének főbb jellemzőit, Tolna megye a végrehajtási 
kormányrendeletet meg sem várva, 2013 márciusában a megyék közül elsőként 
létrehozta a maga bizottságát, és párhuzamosan már a kezdetekkor több megyei 
település is ezt tette.  

2017 tavaszára Tolna megye valamennyi városa, egy-két kivétellel összes 
nagyobb községe és a kisebbek közel fele is részese lett az értéktári 
tevékenységnek (1. sz. melléklet). Megyénkben napjainkra a regisztrált helyi értékek 
száma immár bőven meghaladja a félezret. Ezek közül az értékek közül a Tolna 
Megyei Értéktár Bizottság eddig több, mint három és fél százat megyei értékként is 
elismert (2-3-4. sz. mellékletek).  

A megyei értéktárba felvett értékek nagy száma miatt a bizottság úgy döntött, 
hogy kiemeli a legrangosabbakat, és ezeket úgy nevezett (a hungarikum név 
mintájára elkeresztelt) tolnaikummá minősíti. Jelenleg tíz érték büszkélkedhet ezzel a 
címmel, és második éve, hogy a legkiemelkedőbb értéktári tevékenységet felmutató 
településeket vagy közösségeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke Megyei Értékdíjjal tünteti ki (5. sz. melléklet).  

Tolna megye értékfeltáró és értékmegőrző, valamint népszerűsítő munkájának 
eredményességéhez nagy fokban járult hozzá a Földművelésügyi Minisztérium előző 
két évben nyújtott pályázati támogatása, amelyek együttesen 13 millió Ft-os forrást 
jelentettek. A 2015-ben juttatott 10 millió Ft jóvoltából hatalmas minőségi fejlődés 
következhetett be a megyei népszerűsítő munkában.  

Az akkor már közel háromszáz megyei értéket színes fotókkal illusztrált, az 
ismertető leírásokat angol és német összefoglalóval is kiegészítő ötkötetes kiadvány 
jelenhetett meg több, mint ezer példányban (ennek egy jelentős hányada elegáns 
díszdobozos formában). A kiadványok 2017 elejére gyakorlatilag elfogytak. 
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Megismételt kiadásra (akár az angol és német melletti orosz, esetleg szerb-horvát 
nyelvű kiegészítéssel), nyilván az új – és teljes (esetleg tartalmi és területi részbeni 
átszerkesztést is előidéző) hatodik kötetet megtöltő – megyei értékekkel kiegészülő 
formában több irányból is mutatkozik igény. Ugyanakkor a kiadás települési 
hozzájárulásokkal való elősegítésére érdemi felajánlások gyakorlatilag nem érkeztek-
érkeznek. 

Elkészült és a Világhálóra került www.kincsestolnamegye.hu domainnévvel a 
Tolna Megyei Értéktár önálló honlapja, amely azóta is folyamatosan frissülve egyre 
bővebb tájékoztatással látja el az érdeklődőket. A nyomtatott kötet, az elektronikus 
nyilvánosság, valamint az egyre szélesedő írásos kommunikáció megkívánta, hogy 
párhuzamosan arculattervezésre is sor kerüljön, továbbá elkészültek a közösségi 
rendezvényeken való megjelenést szolgáló bemutató-segédletek is. Elvi elhatározás 
született a még korszerűbb elektronikus formákban (facebook, twitter, okostelefon-
felület) történő megjelenítésre is. (Megjegyzendő, hogy a megyei vetélkedő 
keretében a középiskolások fotóriportot és filmet is készítettek. Utóbbit azért tarjuk 
nagyon örvendetesnek, mert az egyszerűen csak telefonnal készített videó megfelelő 
az internetes megosztásra és a helyi értékek bemutatására nagyon alkalmas. Az 
említett kisfilmet megosztottuk a megyei önkormányzat facebook oldalán, hét és 
félezer eléréssel, 2400 megtekintéssel komoly figyelmet váltott ki.) 

Miután korábban Szekszárdon négy részes tanácskozássorozatot bonyolítottunk, 
ahol az értéktári tevékenységet végzők, valamint az érintett és újként érdeklődő 
települési önkormányzati vezetők és jegyzők számára szakemberek tartottak 
alkalmanként több előadást, gyakorlati bemutatót, amelyek hatására abban az 
időszakban látványosan megemelkedett a csatlakozó települések száma, 2017-ben 
újabb, települési találkozókon kívánjuk ezt a formát folytatni, melyet az ősz folyamán 
kezdenénk el.  

A 2016-ról 2017-re átnyúló 3 millió Ft-os támogatás biztosította, hogy megyénk is 
csatlakozhatott az általános iskolások és középiskolások számára két kategóriában 
meghirdetett országos hungarikum-vetélkedőhöz. Pályázati programunk három fő 
elemre épült: Az első programelem azt a célt szolgálta, hogy általános képet 
mutasson a megye sajátosságairól és kedvet csináljon ezek megismerésére. A 
következő elem otthoni felkészülést igényelt és elmélyülést az értékek megismerése 
terén. A záró program pedig a játékos vetélkedő volt, ahol egy egész napot tölthettek 
el játékos feladatok megoldásával és számot adhattak tudásukról. A visszajelzések 
rendkívül pozitívak voltak, a résztvevők kiemelték a program fiatalok számára való 
könnyű befogadhatóságát és reményüket fejezték ki a folytatásra. 

A felkészítő alkalomra a pályázati forrásból módszertani füzetet is készíttettünk. A 
tanárok „hangolója” során ennek segítségével adtunk támpontokat a megyei döntőre 
történő felkészüléshez, illetve a későbbiekben reményeink szerint iskolai szinten 
megalakuló érték klubok munkáját is segíti ez a kiadvány. Az előkészítés gyanánt 
tartott kölesdi elődöntőből a megyei döntőre tizenegy, illetve kilenc csapat kapott 
meghívást. Ezeknek a csapatoknak bőséges mennyiségű feladatot tartalmazó 
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tesztlapot kellett elektronikusan kitölteniük, és házi feladatként demonstrációs 
anyagot, illetve szabadon választott érték felterjesztési anyagát elkészíteniük.  

A megyei döntő helyszíne 2017 januárjában két napon át Tamási Művelődési 
Központ és Könnyü László Könyvtár volt. Az itt részvevő nyolcvan diák kellemes 
meglepetést szerzett a zsűri számára, mindkét kategóriából akár három-négy csapat 
is megérdemelte volna a továbbjutást. A zsűri munkájában a megyei értéktár 
bizottság egyes tagjai, illetve olyan intézményvezetők vettek részt, akik szintén 
tevékenyek az értékgyűjtő munkában. A zsűri végül az általános iskolások közül a 
paksi „deákosok”, a középiskolások közül a dombóvári „apáczaisok” csapatát juttatta 
tovább az országos szintre. 

Az érintett iskolák személyes felkeresésével igyekeztünk a megye csapatait 
megfelelően felkészíteni. Az áprilisi lakitelki országos elődöntőn nyújtott 
teljesítményük is büszkeségre adott okot. A vetélkedősorozat annak ígérete, hogy ifjú 
értékőrökkel gyarapodhat a tevékenységet lelkesen segítők nagy megyei csapata. 
Bizottságunk ezért is tett javaslatot a Közgyűlés elnöke számára, hogy a két, 
országos szintre jutott csapat iskoláját részesítse Megyei Értékdíjban. 

Az országos Értékhangoló Vetélkedővel párhuzamosan közreműködtünk a Tolna 
Kincse Turisztikai Egyesület által szervezett „Fedezd fel a Sárközt” Hung–2016 
projekt nyitó rendezvényén, valamint a záró vetélkedőjén, ahol 24 szekszárdi ötödik 
és hatodik osztályos kisdiák vett részt.  

Még közvetlenül az év legelső időszakában egyeztetéseken vettünk részt a 
megyei jogú város borászati képviselőivel a szekszárdi vörös borok hungarikummá 
terjesztésének előkészítése ügyében. 

Bizottságunk a félév során egy kihelyezett ülést tartott április 26-án Őcsényben, 
ahol a 2017. évi tolnaikumokról és érték-díjakról a Megyei Közgyűlés elnöke számára 
teendő javaslatok elfogadására, valamint az előző ülés óta történt helyi értéktári 
felterjesztések elbírálására került sor. Ezt követően az ülés kibővült a Sárköz 
településeinek önkormányzati és értéktár bizottsági vezetőivel és tagjaival, valamint 
a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei munkatársaival. Az így kibővült grémium 
részletesen megtárgyalta Sárköz népművészetének hungarikummá való 
felterjesztési lehetőségét és módját, valamint az ezzel kapcsolatos helyi teendőket. 
Bizottságunk a döntése értelmében a vonatkozó felterjesztést támogatja.  

A félév végén kellett elkészítenünk az eddigi négy évnyi tevékenységünkről szóló 
beszámolót az agrár tárca illetékes főosztálya számára. A minisztérium a megyei 
beszámolókat és a megyék által megküldött képanyagot is magában foglaló kiadvány 
megjelentetésére készül. 

2015-ben kerülhetett megrendezésre az első Tolna Megyei Értékek Napja 
Kölesden, majd a hagyományteremtés céljával ezt követte a 2016-os zombai, 
miközben mindig eredményesen szerepeltünk az országos bemutatkozási 
lehetőségek alkalmából is. Az idei első félévi tevékenység megkoronázása a 
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2. sz. melléklet 
A Tolna Megyei Értéktár jegyzéke 

2017. I. félév végén 
  

 (Megjegyzés: Több érték kapott több kategóriába való párhuzamos besorolást is, 
ezek csak egyszer, a meghatározóbb helyükön szerepelnek!  

Ugyanígy több érték köthető több településhez is,  
ezek csak egyszer – a felterjesztő településnél – szerepelnek!) 

 
VÁROSOK (11) 

  1. Szekszárd (38) 
 Épített környezet: Római katolikus plébániatemplom – Római katolikus plébánia – Szentháromság-

szobor – Szent János és Pál kápolna – Római katolikus kálvária-kápolna és stációk – Római katolikus 
iskolaépület – Zsinagóga – Vármegyeháza – Vármegyeházi romkert – Városháza – Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum – Ferenc Kórház – Augusz-ház – Babits Mihály szülőháza – Krenmüller-ház – 
Tiszttartói ház – Kamarás-ház – Nagyvendéglő – Szegzárd Szálló – Fogadó – Nedelkovics-tanya – 
Bogár-tanya – Présházak – Gemenci Millenniumi Pavilon (24) 

 Kulturális örökség: Sallangokkal díszített rézveretes szügyhám – Bíró Annamária munkássága – Dr. 
Németh Pálné Parrag Julianna munkássága – Steig István munkássága – Tamás József munkássága – 
Nepp Dénes munkássága – Dr. Hollós László gombakutató életműve (7) 

 Agrár- és élelmiszergazdaság: Szekszárdi történelmi borvidék és borai – Szekszárdi bikavér – 
Szekszárdi kadarka – Szekszárdi kékfrankos – Szekszárdi márc (5) 

 Turizmus és vendéglátás: Petrits Mézeskalács Múzeum (1) 
 Természeti környezet: Gemenci Erdő, Duna-Dráva Nemzeti Park (1) 

 
 
  2. Bátaszék (25) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Cikádor apátsági romkert – Római katolikus plébánia – 
Szentháromság-szobor – Segítő Szűz Mária kápolna – Kálvária-kápolna – Szent Orbán kápolna és 
őstölgyek – Nepomuki Szent János kápolna – Szent Flórián-szobor – Református imaház – Városi 
Könyvtár épülete – Városháza – Uradalmi épület – Számvevőség – Tájház és gyűjteményei – Mező-
féle kúria (16) 

 Kulturális örökség: Dr. Hermann Egyed István munkássága – Virágvasárnapi passiójáték – Csanády-
gyűjtemény – Zádor Jenő életműve – Géza-nap (5) 

 Ipari és műszaki megoldások: Bátaszéki Ipartestület tevékenysége – Vasútállomás épülete – M6-os 
autópálya alagútláncolata – Türr István-híd (4) 

 
  
  3. Bonyhád (27) 

 Épített környezet: Evangélikus templom – Evangélikus lelkészlak – Evangélikus iskola és tanítólakás – 
Majosi evangélikus templom – Római katolikus templom – Római katolikus plébánia – 
Szentháromság-szobor – Kálvária-kápolna – Ermel-Vojnits-mauzóleum – Ladományi római katolikus 
templom – Református templom – Ózsinagóga – Izraelita szeretetház és maceszsütöde – Ispotály – 
Perczel-kúria (Perczel u. 9.) – Perczel-kúria (Perczel utca 11.) – Perczel kúria (Perczel u. 44.) – 
Alsóbörzsönyi Perczel-kúria – Nunkovits-Honig-ház (Völgységi Múzeum) – Rinaldi-ház – Műemlék 
lakóházak (Perczel u. 2., 4. és 18.) (21) 

 Kulturális örökség: Fábián Mártonné Korondi-Kásler Balbina munkássága – Lőrincz Aladárné Molnár 
Vilma munkássága – Bukovinai székelyek élő népművészete – Csobányolás (4) 

 Agrár- és élelmiszergazdaság: Magyar tarka szarvasmarha (1) 
 Ipari és műszaki megoldások: Bonyhádi zománcáru és zománcedény (1) 

 
 
  4. Dombóvár (12) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Szentháromság-szobor – Szent Flórián-szobor – Dombói 
várrom – Kossuth-emlékmű – Pál-ház (6) 

 Kulturális örökség: Fekete István Múzeum – Kaposmenti hímzés – Balásy Gyula munkássága (3) 
 Agrár- és élelmiszergazdaság: Magyar Rapszódia desszert család – Rákóczi János munkássága és a 

Rákóczi-túrós (2) 
 Egészséges életmód: Gunarasi gyógyvíz és termálfürdő (1) 
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  5. Dunaföldvár (17) 

 Épített környezet: Belvárosi római katolikus templom – Római katolikus ferences templom – Ferences 
rendház – Nepomuki Szent János kápolna – Szent Rókus kápolna – Szentháromság-szobor – 
Református templom – Református parókia – Görögkeleti templom – Kálvária – Műemlék lakóház 
(Béke tér 1.) – Vár (12) 

 Kulturális örökség: Csepeli István munkássága (1) 
 Ipari és műszaki megoldások: Beszédes József-híd (1) 
 Turizmus és vendéglátás: Dunaföldvári vásár (1) 
 Természeti környezet: Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet, Oláh-völgyi törpemandulás (1) 
 Egészséges életmód: Dunaföldvári gyógyvíz és termálfürdő (1) 

 
 
  6. Gyönk (7) 

 Épített környezet: Református templom – Evangélikus templom – Magyary-Kossa-kastély – 
Szabatonpusztai tehénistálló (4) 

 Kulturális örökség: Gyönk környéki svábhímzés – Német nemzetiségi tájház – Kiss József német 
nemzetiségi magángyűjteménye (3) 

 
 
  7. Nagymányok (2) 

 Épített környezet: Római katolikus plébánia – Nepomuki Szent János szobor (2) 
 
 
  8. Paks (37) 

 Épített környezet: Szentháromság-szobor – Római katolikus (Makovecz-) templom – Szent Vendel 
kápolna – Szent Rókus és Sebestyén kápolna – Újtemetői római katolikus kápolna – Kálvária 
temetőkápolna – Dunakömlődi római katolikus templom – Református templom – Evangélikus 
templom – Műemlék lakóház (Anna utca 17.) – Erzsébet Nagy Szálloda – Bazársor – Cseh-Vigyázó-
kúria (Városi Múzeum és gyűjteményei) – Szeniczey-kúria – Korniss-kúria – Műemlék lakóházak 
(Deák u. 7. és 7/a) – Novák-kúria – Kurcz-kúria – Szeniczey-ház – Daróczy-kúria – Műemlék lakóház 
(templom tér 6.) – Rosty-kúria – Műemlék lakóház (Kossuth u. 2.) – Lussonium romkert (24) 

 Kulturális örökség: Paksi Képtár – Roger Schilling Fúvószenekar –Nemzetközi Gastroblues Fesztivál 
– Paksi Digitális Archívum és retro képgyűjtemény (4) 

 Ipari és műszaki megoldások: Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogató-központ (és Atomenergetikai 
Múzeum) – Magyar atomenergetikai szaktudás (2) 

 Agrár- és élelmiszergazdaság: Paksi pincefalu és dunakömlődi pincesor (1) 
 Természeti környezet: Paksi Ürge-mező – Paksi tarka sáfrányos – Paksi löszfal – Duna-part (4) 
 Egészséges életmód: Paksi gyógyvíz és termálfürdő (1) 
 Sport: Paksi olimpikonok (Abay Nemes Oszkár, Kovács Antal és Kozmann György) 

sportteljesítménye (1) 
 
 
  9. Simontornya (8) 

 Épített környezet: Római katolikus ferences templom – Ferences rendház – Szentháromság-szobor – 
Református templom – Vár – Vár műemléki környezete – „Nagyház”, Helytörténet Háza (7)  

 Kulturális örökség: Könyvné Szabó Éva bőrdíszműves munkássága (1) 
 
 
10. Tamási (15) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Rozália kápolna – Henyei kápolna – Mária-szobor – 
Evangélikus templom orgonája – Eszterházy-vadászkastély – Würtz Ádám szülőháza (7) 

 Kulturális örökség: Iglice Népdalkör – Markovics Gábor munkássága (2) 
 Ipari és műszaki megoldások: Rittinger-féle tutyiműhely – Cserénygáti vízimalom (2) 
 Természeti környezet: Gyulaji dám – Gyulaji erdő – Pacsmagi tavak (3) 
 Egészséges életmód: Tamási gyógyvíz és termálfürdő (1) 
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11. Tolna (14) 
 Épített környezet: Római katolikus templom – Római katolikus plébánia – Kálvária-kápolna – 

Szentháromság-szobor – Mözsi római katolikus templom – Szent Sebestyén szobor – Nepomuki Szent 
János szobor – Festetics-kastély (8) 

 Kulturális örökség: Verseghy Ferenc munkássága (1) 
 Ipari és műszaki megoldások: Selyemgyár és ipartörténeti gyűjtemény – Selyemgubóraktár (2) 
 Agrár- és élelmiszergazdaság: Tolnai Borvidék és borai (1) 
 Természeti környezet: Tolnai Holt-Duna – Mözsi Kapszeg-tó (2) 

 
 

KÖZSÉGEK (41) 
 
12. Alsónána (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Evangélikus templom (2) 
 
 
13. Alsónyék (2) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 Kulturális örökség: Tájház (1) 

 
 
14. Báta (9) 

 Épített környezet: Római katolikus plébániatemplom – Szent Vér Kegytemplom – Nepomuki Szent 
János szobor – Református templom (4) 

 Kulturális örökség: Tájház – Halászház – Dér Józsefné Stigler Teréz munkássága – Fekete Gólya Ház (4) 
 Ipari és műszaki megoldások: Fagázas szivattyútelep (1) 

 
 
15. Bogyiszló (12) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 Kulturális örökség: Bogyiszlói népviselet – Bogyiszlói népzenei hagyományok – Józsa Bálintné Tamás 

Julianna munkássága – Orsós Kis János munkássága – Streer Tamás munkássága – Streer Tamásné 
Horváth Mária munkássága – Hajdu Józsefné Bajusz Lídia munkássága (7) 

 Ipari és műszaki megoldások: Sió-torkolati árvízkapu – Szent László-híd (2) 
 Agrár- és élelmiszergazdaság: Bogyiszlói paprika (1) 
 Természeti környezet: Bogyiszlói orchideás erdő (1) 

 
 
16. Bölcske (7) 

 Épített környezet: Református templom – Református iskola – Római katolikus templom – Szent 
András-pusztai kápolna – Szent András-pusztai Szakáts-kastély és melléképületei (5) 

 Agrár- és élelmiszergazdaság: Pincefalu (1) 
 Természeti környezet: Bölcskei nőszirmos (1) 

 
 

17. Decs (16) 
 Épített környezet: Református templom úriasztal-terítőjével és teljes szószéki készletével – Görögszói 

római katolikus Mausz-kápolna (2) 
 Kulturális örökség: Sárköz népművészete (szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet) – Sárközi tájház – 

Ács Istvánné Kovács Erzsébet munkássága – Bali Istvánné Pusztai Éva munkássága – Békás Jánosné 
Medgyesi Mária munkássága – Farkas Lászlóné Pál Erzsébet munkássága – Fehér Lászlóné Gregority 
Katalin munkássága – Fülöp Ferenc munkássága – Kovács Józsefné Kun Sára munkássága – Oláh 
Istvánné Berekai Éva munkássága – Perity Mihályné Kukucska Mária munkássága – Széles Józsefné 
Renkecz Erzsébet munkássága – Tóth Jánosné Kovács Sára munkássága – Fodorné László Mária 
munkássága (14) 

 
 
18. Értény (1) 

 Épített környezet: Római katolikus templom 
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19. Fácánkert (2) 

 Épített környezet: Kunffy-kastély (1) 
 Ipari és műszaki megoldások: Szeszgyár (1) 

 
 
20. Felsőnyék (5) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Hajdani római katolikus plébánia – Református templom 
– Deák-pince (4) 

 Természeti környezet: Kolláti-rét (1) 
 
 
21. Grábóc (3) 

 Épített környezet: Görögkeleti szerb templom – Görögkeleti szerb apácakolostor (2)  
 Kulturális örökség: Grábóci szerb ortodox búcsú (1)      

 
 
22. Györe (1) 

 Épített környezet: Római katolikus templom (1) 
 
 
23. Györköny (5) 

 Épített környezet: Evangélikus templom (1) 
 Kulturális örökség: Tájház – Tolnai Lajos írói munkássága – Györkönyi német nemzetiségi 

hagyományőrző füzetek (3) 
 Agrár- és élelmiszergazdaság: Pincefalu (1) 

 
 
24. Harc (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom (1) 
 Agrár- és élelmiszergazdaság: Brill pálinkaház és pálinkái (1) 

 
 
25. Iregszemcse (3) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Kálvária-kápolna – Viczay-kastély (3) 
 
 
26. Izmény (2) 

 Épített környezet: Evangélikus templom (1) 
 Kulturális örökség: László László prímás tevékenysége (1) 

 
 
27. Kajdacs (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Sztankovánszky-mauzóleum (2) 
 
 
28. Kisszékely (3) 

 Épített környezet: Római katolikus templom (1) 
 Természeti környezet: Barátok tava – Kisszékely környéki erdők (2) 

 
 
29. Kistormás (1) 

 Épített környezet: Evangélikus templom (1) 
 
 
30. Kisvejke (1) 

 Agrár- és élelmiszergazdaság: Völgységi Zamatos gyümölcslevek (1) 
 
 



 - 5 - 

31. Kölesd (7) 
 Épített környezet: Református templom és parókia – Kismegyeháza, Ulánus laktanya és istálló (2) 
 Kulturális örökség: Borjádi Petőfi emlékméhes – Kölesdi Képtár és Látásmozgalom – Kölesdi 

fehérhímzés – Kölesd és Siménfalva értéktári együttműködése (4) 
 Ipari és műszaki megoldások: Borjádi Sörét-torony (1) 

 
 
32. Lengyel (5) 

 Épített környezet: Szent Flórián-szobor – Apponyi-kastély – Apponyi-borpince – Majorsági épületek (4) 
 Természeti környezet: Lengyel-Hőgyészi erdők (1) 

 
 
33. Madocsa (5) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 Kulturális örökség: Seregi István munkássága – Boldog István munkássága – Földesi János 

munkássága (3) 
 Természeti környezet: Szlavón tölgyes (1) 

 
 
34. Magyarkeszi (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom (1) 
 Ipari és műszaki megoldások: Gizella hengermalom (1) 

 
 
35. Medina (8) 

 Épített környezet: Görög keleti szerb templom – Református templom – Római katolikus kápolna – 
Apponyi-kúria (4) 

 Kulturális örökség: Medinai szerb szokások és hagyományok – Kőszegi testvérek népi hangszerei – 
Medinai zenészdinasztia hagyományai – Bartina Zenekar (4) 

 
 
36. Mőcsény (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Zsibriki német telepesház (2) 
 
 
37. Nagydorog (4) 

 Épített környezet: Református templom a szégyenkővel és Sztárai-kehellyel (1) 
 Kulturális örökség: Stockinger Artúr munkásságára és hagyatékára épülő Kalap és Sipka Múzeum (1) 
 Agrár- és élelmiszergazdaság: Magyar díszposta galamb (1) 
 Természeti környezet: Szenesi-legelő (1) 

 
 
38. Nagykónyi (1) 

 Épített környezet: Római katolikus templom (1) 
 
 
39. Nagyszékely (1) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 
 
40. Nak (1) 

 Egészséges életmód: Széles Lajos munkássága és a Naksol (1) 
 
 
41. Őcsény (5) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 Kulturális örökség: Egyed Mihályné Dévai Julianna munkássága – Werner Andrásné Tóth Katalin 

munkássága – Bogár István munkássága – Tájház (4) 
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42. Pálfa (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom (1) 
 Kulturális örökség: Illyé Gyula felsőrácegresi szülőhelye és első iskolája (1) 

 
 
43. Pincehely (2) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Nepomuki Szent János-kápolna (2) 
 
 
44. Pörböly (2) 

 Természeti környezet: Gemenci Ökoturisztikai Központ (1) 
 Kulturális örökség: Pörbölyi Népdalkör tevékenysége (1) 

 
 
45. Regöly (3) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Somolypusztai templomrom (2) 
 Kulturális örökség: Régészeti leletegyüttes: földvár és halomsír (1) 

 
 
46. Sárpilis (3) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 Kulturális örökség: Gy. Bóli János munkássága – K. Kovács János munkássága (2) 

 
 
47. Sárszentlőrinc (4) 

 Épített környezet: Evangélikus templom – Hajdani evangélikus gimnázium (2) 
 Kulturális örökség: Petőfi emlékház – Lázár Ervin emlékház (2) 

 
 
48. Sióagárd (6) 

 Kulturális örökség: Tájház – Sióagárdi viselet és hímzés, Hímzésmúzeum – Szabadi Mihály írói 
munkássága – Király Anna munkássága – Finta Mihályné szőttes gyűjteménye (5) 

 Agrár- és élelmiszergazdaság: Leányvári pincefalu (1) 
 
 
49. Szakály (1) 

 Épített környezet: Római katolikus templom 
 
 
50. Tevel (4) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Szent Rókus-Szent Rozália-kápolna – Tizennégy Segítő 
Szent-kápolna – Kovácsi római katolikus templom (4) 

 
 
51. Váralja (2) 

 Épített környezet: Református templom (1) 
 Természeti Környezet: Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet (1) 

 
 
52. Závod (3) 

 Épített környezet: Római katolikus templom – Római katolikus plébánia – Szent Flórián-szobor (3) 
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1. Szekszárd 24 7 5 1 1 38
2. Bátaszék 16 5 4 25
3. Bonyhád 21 4 1 1 27
4. Dombóvár 6 3 2 1 12
5. Dunaföldvár 12 1 1 1 1 1 17
6. Gyönk 4 3 7
7. Nagymányok 2 2
8. Paks 24 4 2 1 4 1 1 37
9. Simontornya 7 1 8

10. Tamási 7 2 2 3 1 15
11. Tolna 8 1 2 1 2 14
12. Alsónána 2 2
13. Alsónyék 1 1 2
14. Báta 4 4 1 9
15. Bogyiszló 1 7 2 1 1 12
16. Bölcske 5 1 1 7
17. Decs 2 14 16
18. Értény 1 1
19. Fácánkert 1 1 2
20. Felsőnyék 4 1 5
21. Grábóc 2 1 3
22. Györe 1 1
23. Györköny 1 3 1 5
24. Harc 1 1 2
25. Iregszemcse 3 3
26. Izmény 1 1 2
27. Kajdacs 2 2
28. Kisszékely 1 2 3
29. Kistormás 1 1
30. Kisvejke 1 1
31. Kölesd 2 4 1 7
32. Lengyel 4 1 5
33. Madocsa 1 3 1 5
34. Magyarkeszi 1 1 2
35. Medina 4 4 8
36. Mőcsény 2 2
37. Nagydorog 1 1 1 1 4
38. Nagykónyi 1 1
39. Nagyszékely 1 1
40. Nak 1 1
41. Őcsény 1 4 5
42. Pálfa 1 1 2
43. Pincehely 2 2
44. Pörböly 1 1 2
45. Regöly 2 1 3
46. Sárpilis 1 2 3
47. Sárszentlőrinc 2 2 4
48. Sióagárd 5 1 6
49. Szakály 1 1
50. Tevel 4 4
51. Váralja 1 1 2
52. Závod 3 3

Összesen 200 90 18 17 2 21 5 1 354

A Tolna Megyei Értéktár 2017. I. félév végi jegyzékének kategóriák szerinti összesítője

3. sz. melléklet
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1. Bonyhádi 25 11 43 6 1 2 2 54
2. Dombóvári 16 2 6 3 2 2 13
3. Paksi 15 9 49 15 3 4 1 8 2 1 83
4. Szekszárdi 17 14 59 51 6 7 1 2 126
5. Tamási 32 13 33 7 3 6 1 50
6. Tolnai 4 3 10 8 5 2 3 28

Összesen 109 52 200 90 18 17 2 21 5 1 354

4. sz. melléklet

A Tolna Megyei Értéktár 2017. I. félév végi jegyzékének járások szerinti összesítője



5. sz. melléklet 
 

A 2016. és 2017. évi Tolnaikumok és Megyei Érték-díjasok 
 
 

 



 „Vár a Megye” 
TOLNA MEGYEI ÉRTÉKEK NAPJA 

 
 

 
 

PROGRAM 
 

10.00 
A vendégeket köszönti: 

Braun Zoltán 
Györköny polgármestere 

 
10.30 

„Minden Ízében Tolna Megye” – Főzőverseny megnyitása  
 

11.00 
„Érték Viadal” 

 
13.30  

BorMEGYEtem - Kékfrankos bortúra 
Kalauzolnak: a kiváló györkönyi borászok és a borvidékek elnökei: Heimann Zoltán, Schmidt Győző 

Zenés-verses közreműködés: Kispál István és a Komjáthiak 
 

14.00 
Beszédet mond: 

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke 
Potápi Árpád, Nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő 

Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója 
 

14.30 
Eredményhirdetés 

Kiemelt megyei értékek - Tolnaikumok ünnepélyes bejelentése, értékdíjak átadása 
 

15.00 
Glaraya Zenekar 

 
15.30 

Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora 
 

 


