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I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nagydorogi Értéktár Bizottság

2. A javaslatot benyújtó személy(ek) vagy a kapcsolattartó személy(ek) adatai:
Név: Hahn Róbert
Levelezési cím: 7044 Nagydorog, Kossuth u.
Telefonszám: 06-70/418-84-43
E-mail cím: hahn.robi@freemail.hu
Név: Kovács Márk
Levelezési cím: 7044 Nagydorog, Damjanich u. 23.
Telefonszám: 06-30/560-75-07
E-mail cím: mark.kovacs90@freemail.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
Régi idők történetei – Nagydorog
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és élelmiszergazdaság

□ egészség és életmód

□ ipari és műszaki megoldások

X kulturális örökség

□ természeti környezet

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=XvUxETrDm6w
https://www.youtube.com/watch?v=fLfo_kDa_G8
https://www.youtube.com/watch?v=IibJ721p0jY

□ épített környezet
□ sport

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
A helyi televízió által készített három anyag három különálló riportfilm. Melyeket
egyben javasolnánk a települési értéktár felvételébe. A három riportfilmben közös vonás,
hogy településünket is érintő régi történeteket mesélnek el a megkérdezettek.
A három riportfilm tartalmát nem kívántuk leírni, részletezni vagy elemezni, hiszen,
ezek

helyett

a

felvételek

megtekintése

sokkal

meggyőzőbb,

sikeresebb

és

élménygazdagabb lehet.
A filmek közül az egyik „Éva néni visszaemlékezései” címmel szerepel. A riportfilm
hossza 26 perc 52 másodperc. A felvételt 2010-ben Hahn Róbert készítette.
A következő riportfilm, melyet javasolunk a Nagydorogi Értéktár felvételébe a „A
változás tanúi” címet viseli. A változás tanúi három részre osztható, három különböző
történetet ismerhetünk meg belőle. Gyura József, Kékesi Sándorné és Szabó József mesél a
Nagydoroghoz is köthető régi időkről. A visszaemlékezéseket végül napjaink vágóképei
zárják Nagydorogról. A riportfilm 54 perces, mely szintén 2010-ben készült. Hahn Róbert
és Balogh Melinda készítette.
Valamint javaslatunk között szerepel még „Lajos bácsi 90 éve – Riport Tóth Lajos
bácsival” című anyag is. A riportfilmben Tóth Lajos nagydorogi lakos történeteit
ismerhetjük meg. Az előzőekhez képest hosszabb anyagról beszélhetünk, hiszen 1 óra 25
perc 35 másodperc hosszúságú. A riportfilmet Hahn Róbert és Szabó József készítették,
2011-ben.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Fontos megemlíteni, hogy nem a riportfilmek képeznek arra jogos értéket, hogy
bekerüljenek, hanem a bennük elhangzott történetek. Melyek részei településünk

történelmének. Így tehát javaslatunk oka is a települési értéktár felvételébe, a régi idők
történetének megőrzését az utókor számára.
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” – Morus Tamás
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
o Éva néni visszaemlékezései:
 https://www.youtube.com/watch?v=XvUxETrDm6w
o A változás tanúi:
 https://www.youtube.com/watch?v=fLfo_kDa_G8
o Lajos bácsi 90 éve – Riport Tóth Lajos bácsival:
 https://www.youtube.com/watch?v=IibJ721p0jY

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
A riportfilmeknek nincs hivatalos weboldala.

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:
o Éva néni visszaemlékezései:
 https://www.youtube.com/watch?v=XvUxETrDm6w
o A változás tanúi:
 https://www.youtube.com/watch?v=fLfo_kDa_G8
o Lajos bácsi 90 éve – Riport Tóth Lajos bácsival:
 https://www.youtube.com/watch?v=IibJ721p0jY

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

