1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[Diófa csárda]”
[települési] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete (Pesti László)
……………………………………………………. (aláírás)
Harc, 2015. február 25.
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Patkó Sándorné, Sió-menti Értéktár tagja
Levelezési cím: 7172 Harc, Fő utca 18.
Telefonszám: +36-30/380-08-15
E-mail cím: nagyi2@tolna.net

agrár- és élelmiszergazdaság

x turizmus és vendéglátás
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Diófa csárda épülete
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

x turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
7172 Harc, Alkotmány utca 2.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési

megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A csárda két út - a 65-ös és a Kölesdre, Gyönkre menő út találkozásánál létesüllt –több
mint egy évszázada -, így nem véletlen, hogy működése ilyen távoli időre vezethető vissza.
Nemcsak az itt élők, hanem az erre járók számára is fontos volt. Sajnos a tetőcsere az
épület korábbi jellegén sokat rontott, a jelenlegi tulajdonosnak most nincs anyagi forrása
az eredeti helyzet visszaállítására, de az összegyűjtött régi eszközök, bútorok, vendéglői
eszközök tárgyi értékei mellett a vendéglátás szelleme is komoly értéket képvisel.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A csárda vendégköre régóta szinte országos. A múltja és a jelene egyaránt szükségessé
teszi, hogy helyi értékként az értéktárunkba is felvegyük.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
http://www.diofacsarda-harc.gportal.hu/
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://www.diofacsarda-harc.gportal.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. Diófa csárda prospektusa a képek mappában

