1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[Harc község temploma]”
[megyei] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Sió-menti Értéktár Bizottság (Patkó Sándorné)
……………………………………………………. (aláírás)
Harc, 2014. február 13.
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Sió-menti Értéktár Bizottság
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: dr. Baranyai Eszter, Sió-menti Értéktár Bizottság titkára
Levelezési cím: 7052, Kölesd Kossuth tér 2.
Telefonszám: +36-70/379-68-42
E-mail cím: jegyzo@kolesd.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Harc község római katolikus temploma
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

x épített környezet

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kálvária
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x megyei
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Harc község írott történetének jelentős részét adja a hit, a vallás iránti keresztény
elkötelezettséget megtestesítő templom története.
Ez a történet meghatározó korhoz kötődik. A törökdúlás utáni emberöltők
újratelepülése, 1720-1748-ig és 1824-1924-ig, a kőtemplom felszentelése és 100. évében

az újjáépítés időszakához.
A várrom területe az uradalom mágocsi tiszttartójához tartozott. Ő megígérte a
segítséget és körülbelül 10 évig tartó tervezgetés, egyeztetés, gyűjtés után Doszpod
Mártonék a tiszttartóval eljutottak Budára a nádorhoz, és kérelmükre a vár
kőanyagát megkapták a harciak. A faanyagot a mágocsi uradalom biztosította.
1821-22-ben a harciak a várromot megtisztították, szétszedték. A következő
évben nagyon kemény és hosszú tél volt. Ennek köszönhetően az anyagot el tudták
szállítani és jelenlegi előkészített helyen felhalmozták és megkezdték az építést.
1824-ben elkészült a község temploma. Sajátos késő román stílusban. Gótikus
belső román megerősítéssel, egyszerű fehér meszeléssel díszített kőtemplom.
1995-ben a tetőszerkezet felújításra került.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A település legrégebbi épülete, amely 1924-ben volt 100 éves. (2014-ben 190 évét
fogja ünnepelni). A régi janyai vár romjaiból (tégláiból) lett építve, mely 1924-ben
készült el és a helyi hívek zarándoklataik útján oltárszentség-tartó, kegytárgyakat
hoztak magukkal. Ezeket sajnos 200-ben történt betörés során ellopták.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
a. TOLNAMEGYEI UJSÁG (KŰERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI
HETILAP – Szekszárd, 1924. október 11.
b. Harc község templomának és plébániájának története (1748 – 2004) – Írta: Nagy
János polgármester
c. Dr. Sudár Géza a Tolna Megyei Levéltár Füzetek 7. kötete – Harc község
monográfiája
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.harc.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. Harc község templomának és plébániájának története.pdf
2. Tolnamegyei újság - 1924.11.11.pdf
3. Képek mappa

