






























Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre  

Készítette: 
Jáhn Jánosné  

.............................................................  

 (Váralja, 2016.04.12.) 
(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Jáhn Jánosné 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 

Név: Jáhn Jánosné 

Levelezési cím:7354 Váralja, Kossuth L. u. 100. 
Telefonszám: 74/458-434 

E-mail cím: telehaz@varalja.hu 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

Váraljai Kuglóffesztivál 

 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások   □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet  turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Váralja 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

Völgységi Tájegységi Értéktár 

 

□ települési  tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 

 



A Váraljai Kuglóffesztivál a település nagy hagyományokkal rendelkező rendezvénye, 
amelyet 2016-ban 12. alkalommal rendeznek meg a településen. A fesztivál középpontjában 
a hagyományosan elkészített váraljai lakodalmas kuglóf áll, amelynek helyszínen való 
dagasztása, szórása, csavarása az ide látogatók számára különlegesség. A rendezvény célja 
többek között az is, hogy ennek a különleges kalácsnak az elkészítése ne merüljön feledésbe. 
Ma már több ezer ember számára biztosít kikapcsolódást, szórakozást, sportolási és 
szabadidős lehetőséget az ország egész területéről érkezőknek. Kézműves foglalkozások, 
bemutatók, túrák, koncertek színesítik minden évben ezt a napot. Fesztiválunk népszerűségét 
bizonyítja, hogy évről-évre egyre többen látogatják.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

A település egyik kulturális öröksége – a váraljai lakodalmas kuglóf - köré szervezett 
fesztivál, mára a térség meghatározó rendezvénye, amelynek turisztikai vonzereje évről évre 
nő.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  

 

http://www.varalja.hu/kuglof2015.php  

http://www.teol.hu/galerialp/65435  

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kugloffesztival.html 
http://www.port.hu/kugloffesztival_varaljan/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=14315  

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

www.vot.hu (Völgységi Tájegységi Értéktár) 

 

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 

 

http://www.varalja.hu/kuglof2015.php
http://www.teol.hu/galerialp/65435
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kugloffesztival.html
http://www.port.hu/kugloffesztival_varaljan/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=14315
http://www.vot.hu/


    

 

      

 

    

 

    


























































































































