1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[Szabó Zoltán pirografikai munkái]”
[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 kulturális örökség
turizmus és vendéglátás
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Szabó Zoltán pirografikai munkái
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

épített környezet
x kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
7172 Harc, Kossuth utca 34.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési

megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Szabó Zoltán alkotásaival megmutatja, hogy a világ milyen sokoldalú, mennyi értéket,
érzelmet hordoz. Érdemes

tanulmányozni

kifejező portréit,

az emberi

arcon

megfigyelhető érzelmi gazdagságot. A természethez való vonzódását fejezik ki az állatokat
ábrázoló pirografikái. A jellegzetes, Szabó Zoltán számára fontos épületek képei is
sugallnak érzéseket. A bibliai jeleneteket bemutató munkák is nagyon kifejezőek. A
festészet mellett a pirografika egyszerűbb színvilága még erőteljesebb műveket
eredményezett.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Büszkék lehetünk arra, hogy településünk ilyen művekre ihlette az itt élő Szabó Zoltánt.
A már eddig megteremtett életműve számunkra érték, ezért tartjuk szükségesnek az
értéktárba való felvételét.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő 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 valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat
1. Szabó Zoltán bemutatkozása
2. Képek

