




























Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre 

Készítette: Tóth István Zsolt 
 

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

Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

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

Tóth István Zsolt 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  
 
Keleti ajtóscsiga (Pomatias rivulare)             VÉB/76/G 

 

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: Keleti Mecsek, Máza, Szászvár, 
Nagymányok, Váralja erdői. 

 
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 Keleti-Mecsekben Szászvár, Máza, Nagymányok és Váralja határában él a keleti 
ajtóscsiga (Pomatias rivulare). Ez a faj hazánkban a Keleti-Mecseken kívül csak két 
helyen fordul elő, az erdők, bokrok árnyalta nedves élőhelyeken. 10,5- 14,5 mm 
magas és 11,5 – 17,0 mm széles csigaházának 4,5 kanyarulata van és finom bordák, 
hornyok borítják, ezért rácsos mintázatú. A szájadékát, egy fedővel zárja le, ha 
veszélyt érez, innen az „ajtós” elnevezése. Hazánkban itt található a legnagyobb 
állománya ennek védett, 50.000 Ft eszmei értékű, csigafajnak. Nagymányok 
határában együtt fordul elő a nyugati ajtóscsigával (Pomatias elegans), aminek 
eszmei értéke 10.000 Ft és a világon még egy helyen van, Horvátországban, ahol a 
két faj együtt él. Ezért is kiemelkedő értékű ez a terület, bár a megnyitott 
nagymányoki kőbánya ennek az élőhelynek a fennmaradását veszélyezteti és 
részben már el is pusztította. 

 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Hazánkban itt található a 
legnagyobb állománya ennek a védett, 50.000 Ft eszmei értékű csigafajnak. 

 

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

 
Forrás:  

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.vot.hu/
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Fotó: Tóth István Zsolt 

 VÉB/76/G/2 

Fotó: Tóth István Zsolt 



Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre 

Készítette: Tóth István Zsolt 
 

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

Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEV  ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Tóth István Zsolt 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

Mecseki szitegzes (Chaetopteryx rugulosa mecsekensis)      VÉB/77/G 

 

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: Mecsek, Váraljai erdőség 

 
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: 

 

Mecseki őszitegzes (Váralja): Mecsek endemikus tegzesfaja, a fokozottan védett 
mecseki őszitegzes (Chaetopteryx schmidi subsp. mecsekensis). Eszmei értéke 
100000 Ft. Az újabb kutatások a nyugati őszitegzes (Chaetopteryx rugulosa) 
alfajának tekintik, és ezzel a tudományos névvel közlik (Chaetopteryx rugulosa 
mecsekensis), de ez semmit nem von le a tudományos értékéből. 5-8 mm hosszú, 
szárnya megrövidült, lekerekített, szőrök borítják. Lárvái kis csövecskéket építenek 
és abban élnek a tiszta vízű patakok forrásának és annak kifolyójának környékén. 
Október második felétől láthatók az imágói, sőt enyhe teleken még decemberben is. 
Nappal a patak menti növényzeten mászkálnak, mert gyakorlatilag röpképtelenek, 
és ezért kicsi a terjedési képességük és állományai, ha valami vízszennyezés 
történne, amire nagyon érzékeny, akkor a kipusztulás veszélye fenyegetné. 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A Mecseki őszitegzes a Mecsek 
endemikus (bennszülött, egy helyen élő, egy helyhez kötött) tegzesfaja, a fokozottan 
védett mecseki őszitegzes (Chaetopteryx schmidi subsp. mecsekensis). Eszmei 
értéke 100. 000 Ft. 
 

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

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.vot.hu/
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Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre 

Készítette: Tóth István Zsolt 
 

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

Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEV  ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Tóth István Zsolt 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 
1. A nemzeti érték megnevezése: A Farkas-árok vízi él világa  VÉB/78/G 

 

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  

1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Váralja (Kelet-Mecsek, Farkas-árok) 
 
2. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

 

a Völgységi Tájegységi Értéktárba 

□ települési  tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

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

 
A Farkas-árok egy jellegzetes hegyvidéki mély patakvölgy, amely az erdő borítása 
miatt a vize nem melegszik fel. Elején az öreg erdészház után patakmenti égerliget 
található a széles völgytalpon, de ahogy a Hideg-oldal alatt megyünk befelé a 
Vadvirág-forrás felé, egyre szűkebbé válik, tehát egy szurdokerdő lesz belől és kisebb 
nagyobb vízesések is találhatók rajta, több forrással. A hidegvízű patakban, szitakötő 
lárvák fejlődnek, tegzeslárvák csövecskéit láthatjuk és tömeges a belehullott 
korhadékok fogyasztó felemáslábú rák. Szitakötők közül a legértékesebb faj a 
Kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros), amely fokozottan védett, 100000 



eszmei értékű és Natura 2000 jelölőfaj. Tegzesfajok között pedig a Mecsek endemikus 
tegzesfaja, a fokozottan védett Mecseki őszitegzes (Chaetopteryx schmidi subsp. 
mecsekensis). Eszmei értéke 100.000 Ft. A sebes folyású patak csendesebb öbleiben 
zavartalanul fejlődhetnek a Sárgahasú unka (Bombina variegata) petéi. 
 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Szitakötők közül a legértékesebb 
faj a kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros), amely fokozottan védett, 
100.000 eszmei értékű  

 

 

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

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.vot.hu/
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Fotó: Tóth István Zsolt 

 VÉB/78/G/2 

Fotó: Tóth István Zsolt 
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Készítette: Tóth István Zsolt 
 

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

Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

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

Tóth István Zsolt 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 
Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Pécsvidéki aszat         VÉB/79/G 

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: Tevel, Aparhant, Kakasd, Bonyhád 
löszgyepes helyein. 
 
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: 
 

Pécsvidéki aszat: Ezt a fajt, még néhány éve, kipusztultnak gondolták a 
botanikusok, hazánkból, de szerencsére mára azért bebizonyosodott, hogy nem 
annyira veszélyeztetett és a löszgyepekben többfelé megtalálható. (pl. Tevel, 
Aparhant, Kakasd, Bonyhád). Két éves faj, ezért első évben, csak egy tőlevélrózsát 
hoz, és második évében hozza a virágos hajtását, ami akár 3 méter magasra és 
nőhetnek és 20-30-50 rózsaszínű fészkes virágaival, amelyek 25-35 mm magasak és 
30-40 mm szélesek, pókhálósak, ősszel egy üde színfoltot jelent a tájban. 

___________________________ 



 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  
 

 

 

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

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 
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Fotó: Tóth István Zsolt 

 

 VÉB/79/G/2 

Fotó: Tóth István Zsolt 
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Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEV  ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Tóth István Zsolt 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

Paradicsompusztai t zegtavak él világa                     VÉB/80/G 

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: Zomba, Paradicsompuszta 
 
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: 
 
Paradicsompusztai tőzegtavak vizes élőhelye: tavaszi hérics, kései pitypang, 
pécsvidéki aszat. A hely a vizes élőhelyhez kötődő állatok kitűnő élettere, az itt 
felsorolt növények, mind a Kakasd határába tartozó és a Völgységi -patak feletti lösz-
oldal védett növényei, ami egy löszgyep. Ez a vizes élőhely, amit csak tőzegesnek is 
neveznek, mert tőzegkitermelés útján keletkeztek a tavak, de mára egy 
horgászparadicsom, és a vízimadarak számára is egy fontos élőhely. Nedves, 
vízállásos sásrét is megtalálható és ebben jelentős állománya van a védett, Natura 
2000 jelölőfajnak a kisfészkű aszatnak. A tavak szélében nádasok, zsombékosok is 
fontos élőhelyei az élővilágnak. A rétisas, ami egy fokozottan védett és Natura 2000 



jelölőfaj, fontos táplálkozó helye is a tórendszer. A gazdag madárvilágából még néhány 
fajt megemlítek, amik vagy itt élnek vagy vonulók, és téli vagy nyári vendégként 
találkozhatunk velük. Szárcsa, vízityúk, búbos vöcsök, kis kócsag, bütykös hattyú, 
jégmadár, fekete harkály, barkós cinege, őszapó, nádi sármány, búbos banka, 
gyurgyalag, barna rétihéja, egerészölyv. 
 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A rétisas, ami egy fokozottan védett 
és Natura 2000 jelölőfaj, fontos táplálkozó helye a tórendszer. 
 

 

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

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.vot.hu/
















 

Fotók: Szarvas Irén 
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Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

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

 Tóth István Zsolt 
 

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

Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: A Perczel kúria parkja          VÉB/81/G 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  □épített környezet 
□ ipari és műszaki 
megoldások 

□kulturális örökség □ sport 

X természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bonyhád, Perczel kert 
 
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: 
 

Perczel kúria parkja - természetvédelmi terület 
 
A kúriának nagy parkja volt, de sok új épület, amit beleépítettek, összezsugorította 
az elmúlt évszázadban, és ami mára megmaradt, az se kapja meg a méltó gondozást. 
Ma a város egyetlen természetvédelmi területe, 1975 óta védett. Szép, idős fák 
láthatók benne.  



A teljesség igénye nélkül néhány: nehézszagú boróka (Juniperus sabina), rózsás 
liliomfa (Magnolia soulangeana), erdei fenyő (Pinus sylvestris), ezüst hárs (Tilia 
tomentosa), magyar kőris (Fraxinus angistifolia subsp. pannonica), tiszafa (Taxus 

baccata). A magyar kőris egy több törzsből álló sarj, tövétől ágas idő fa, ennek elődjét 
még Perczel Mór tábornok is láthatta. A másik impozáns fa, a kert közepén álló erdei 

fenyő, ami fénykorában egy szoliter fa volt, de mára egy mellette jóval később ültetett 
platán teljesen elnyomja és a kipusztulás felé tart. A rózsás liliomfa a kora tavaszi 
virágzásával egy értékes színfoltja a kertnek. A nagyon szép formájú ezüst hárs is 
dísze a parknak. Az idős nehézszagú boróka, nagy területet foglalt el, de mára 
túlságosan visszavágták, ami nem tett jót a jellegzetes heverő és szépen szétterülő 
alakjának. 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  
 

 

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

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.vot.hu/


 VÉB/81/G/1 

Fotó: Tóth István Zsolt 

 

 VÉB/81/G/2 

Fotó: Tóth István Zsolt 



Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre 

Készítette: Tóth István Zsolt 
 

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

Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEV  ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Tóth István Zsolt 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Gyertyános tölgyesek él világa
 VÉB/82/G 

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: Szekszárdi-dombság, Kelet-Mecsek. 
 
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: 
 
Gyertyános tölgyesek élővilága: A Szekszárdi-dombság és a Keleti-Mecsek 
legjellemzőbb üde erdőtípusa. Jellemző fafajai: kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), 
gyertyán (Carpinus betulua), madárcseresznye (Cerasus avium), csertölgy (Quercus 
cerris), bükk (Fagus sylvatica), kislevelű hárs (Tilia cordata), nagylevelű hárs (Tilia 
platyphyllos), ezüst hárs (Tilia tomentosa), mezei juhar (Acer campestre) jellemző 
védett fajai: illatos hunyor (Helleborus odoros), szúrós csodabogyó (Ruscus 
aculeatus), pirítógyökér (Tamus communis), májvirág (Hepatica nobilis), vörös mókus 
(Sciurus vulgaris), mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), nagy pele ( Glis glis), 
keleti sün (Erinaceus roumanicus), lábatlan gyík (Anguis fragilis), erdei sikló( Elaphe 
longissima), sárgahasú unka (Bombina variegata), barna varangy (Bufo bufo), zöld 



varangy (Bufo viridis), zöld levelibéka (Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina), éti 
csiga (Helix pomatia), karvaly (Accipiter nisus), héja (Accipiter gentilis), egerészölyv 
(Buteo buteo), macskabagoly (Stix aluco), erdei fülesbagoly (Asio otus), nagy 
fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), zöld küllő 
(Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), széncinege (Parus major), kék 
cinege (Parus caeruleus), őszapó (Aegithalos caudatus), csuszka (Sitta europaea), 
ökörszem (Troglodytes troglodytes), vörösbegy (Erithacus rubecula), barátposzáta 
(Sylvia atricapilla), csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita), meggyvágó 
(Coccothraustes coccothraustes), zöldike (Carduelis chloris), tengelic (Carduelis 
carduelis), erdei pinty (Fringilla coelebs), citromsármány (Emberiza citrinella). Ezzel 
a néhány jellemző védett faj felsorolásával is látszik ennek a társulásnak a 
sokszínűsége és értékeinek gazdagsága. 
 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  
 

 

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

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.vot.hu/


 VÉB/82/G/1 

Fotó: Tóth István Zsolt 

 

 VÉB/82/G/2 

Fotó: Tóth István Zsolt 

 

 VÉB/82/G/3 



Fotó: Tóth István Zsolt 

 

 VÉB/82/G 

 

Fotó: Tóth István Zsolt 



 

Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre 

Készítette: Tóth István Zsolt 
 

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

Bonyhád, 2018. január 18.(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEV  ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Tóth István Zsolt 
 

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

Név: Tóth István Zsolt 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 23. 
Telefonszám: 0630/377-3394 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: A gyulaji erd  nagyvadállománya 
 VÉB/83/G 

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:  
 
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 gyulaji erdő nagyvadállománya: Gímszarvas (Cervus elaphus), Dámvad (Dama 
dama), Vaddisznó (Sus scrofa): A részben zárt Gyulaji erdőben található Európa, 
legjelentősebb dámvad állománya, mely méltán világhírű. Gyulaji Rezervátumot, 
1971-ben alakították ki dámvadaknak, amelyet vadászati céllal telepítettek és egy 
tájidegen faj hazánkban. A területről a krónikák azt írják, hogy a XIX. században itt 
volt Magyarország legnagyobb vadaskertje ezeknek továbbfejlesztésének 
következménye a mai helyzet, több helyen is a Gyulaj Zrt. terültén nem csak 
dámvadas kerteket alakítottak ki, hanem vaddisznós kerteket is és jelentős a 



 

gímszarvas állománya is. Vadásztatásból és élve befogott vadak eladásából jelentős a 
bevétele van a gazdaságnak. Ezekben a vadaskertekben télen-nyáron etetik a 
nagyvadakat, hogy minél egészségesebb és erősebb nagyvadállományt neveljenek. 

___________________________ 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  
 

 

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

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.vot.hu/


 

 VÉB/83/G 

Fotó: Tóth István Zsolt 

 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a  

„Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet emlékezete”  
tájegységi értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 
Asztalos Zoltán (név) 

............................................................. (aláírás) 
 (Tevel, 2018. február 15.) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Asztalos Zoltán 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Asztalos Zoltán 

Levelezési cím: 7181 Tevel, Hőgyészi utca 118/1 

Telefonszám: 06-30/410-7821 

E-mail cím: zoltanka.asztalos@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet emlékezete 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

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

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

7181Tevel, Hőgyészi utca118/1, az anyag jelentős része jelenleg magánkézben 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

Völgységi Tájegységi Értéktár 

 

□ települési X tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása:  
A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet a második világháború utáni 
hiánypótló oktatási intézmény volt, ahol a hányattatott sorsú székely gyerekek olyan 



ismereteket szerezhettek, melyek későbbi boldogulásukat nagyban elősegítették. Az 

intézmény 1946-ban nyitotta meg kapuit a völgységbe települt bukovinai székelyek 
előtt. Az államosítás miatt csupán 3 évig működött. Ám elérte célját, hiszen olyan 
értelmiségi réteget nevelt, akik helyben erősítették, és vezették a székely közösséget. A 

második világháború során többszöri lakóhelyváltásra kötelezett bukovinai székelység 
számára a Völgységben való letelepedés után mindenképpen indokolt és szükséges volt 
megfelelő oktatási intézmény létrehozása, hogy a telepes gyerekek a háborús évek miatt 
kimaradt tudásbeli hiányosságaikat pótolhassák, illetve olyan, a népcsoportot vezetni 
tudó értelmiségi réteg alakuljon ki, mely a későbbiekben hitelesen tudja képviselni 
érdekeiket. A Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet létrehozásával olyan „oktatási 
vákuum” szűnt meg, mely különféle okok miatt eddig nem tette lehetővé a tehetséges 
gyerekek kibontakozását. A Tanintézet fiú-, és leánykollégiummal rendelkezett, 
bentlakást biztosított a távolabbi településekről érkező növendékek számára, akik a 

helyben, illetve a környező falvakban élő tanulókkal együtt folytathatták 
tanulmányaikat, illetve még magyarországi német származású társaik is akadtak. Bodor 

György kezdeményezésére, Földi István vezetésével olyan gárda alakult, akik 
szívügyüknek tekintették az oktatást, nevelést, és ezen tevékenységüket lelkesen 

folytatták Tevelen. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet emlékezetének Értéktárba való 
felvétele azért szükséges, mert több mint 70 esztendővel az intézmény alapítása után 
már viszonylag kevesen vannak azon személyek, akik az iskolába jártak, arról mesélni 
tudnának. Az Értéktárban való megjelenéssel biztosított lenne a méltó emlékezet, illetve 
szélesebb körben válhat ismertté ezen értékteremtő kezdeményezés, valamint azon 
emberek áldozatvállalása, akik létrehozták, működtették. 

 

 

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

- Asztalos Zoltán: A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története írásban 
és képben, Bukovina Kiadó, 2016. 

- Fábián Margit: Székely Tanintézet Tevelen, Underground Kiadó, 2016. 
- Teveli "Kőrösi Csoma Sándor" Székely Tanintézet iratai, Magyar Nemzeti Levéltár 

Tolna Megyei Levéltára, VIII/2002 

- Bodor György: Székelyek a Dunántúlon, kézirat (Asztalos Zoltán birtokában) 
- Halász Péter: Földi István és a Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet in.: 

Honismeret, 2007., 35. évf., 5. sz., 14-15. old. 

- Szauer János: Fejezetek Tevel történetéből, Tevel, 2003., 91-93. old. 

- Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára, VIII.2002. Teveli "Kőrösi Csoma 
Sándor" Székely Tanintézet iratai 1946-1949 

 

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 

 

 VÉB/84/E/1 

 

VÉB/84/E/2 

 

 VÉB/84/E/3 

 



 VÉB/84/E/4 

 

 VÉB/84/E/5 

 

 VÉB/84/E/6 

 

 VÉB/84/E/7 

 



 VÉB/84/E/8 

 

 VÉB/84/E/9 

 

 VÉB/84/E/10 

 

 VÉB/84/E/11 

 

 VÉB/84/E/12 

 



 VÉB/84/E/13 

 

Fotók: Asztalos Zoltán tulajdonában vannak 


