1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
Nagybecskerek, vármegyeháza
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Rusz Regő
Levelezési cím: 6724 Szeged, Pacsirta utca 3/b
Telefonszám: +36-20/215-8880
E-mail cím: dtertf@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Nagybecskerek, vármegyeháza
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 és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Nagybecskerek, Szabadság tér 10
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A ma is álló épület építése 1816-ban kezdődött az 1807. évi nagy tűzvész után, amelyben
Nagybecskerek szinte teljes központja leégett. A terveket Fischer József építészmérnök
készítette. A barokk stílusú épület 1820-ban készült el.
Az 1779-től Torontál vármegye székhelyeként szolgáló nagybecskereki Megyeháza
bővítésre szorult a megnövekedett közigazgatási teher következtében. Pártos Gyula és
Lechner Ödön budapesti építészmérnökök tervei alapján átépítették és két oldalszárnnyal
kibővítették az épületet. Az 1885-ben megkezdett átépítés alkalmával előkerültek az 1711ben lebontott vár alapfalai, továbbá emberi maradványok és egyéb tárgyi leletek.* Az 1887ben befejezett épület az akadémizmus jegyeit viseli neobarokk elemekkel. A tetőzet Zsolnay
cserepeket kapott, a főlépcsőt a cseh származású Eduard Kracman üvegesmester vitrázsai
(Bölcsesség, Igazság, Erő) díszítik.

Az épületben 135 irodahelyiséget labirintusszerű folyosók kötnek össze. Az első emeleten
eredetileg az ispán és alispán hivatali és magánhelyiségei voltak. Kiemelkedő szépségű a
Barokk terem (Nagyterem), illetve a Kék Szalon. Ezeket a helyiségeket ma hivatalos és
kulturális eseményekkor használják. Az épület a nagybecskereki körzet adminisztrációs
központjaként szolgál.
A hintósfogatok egykori főkapuja az udvarban lévő ligetbe vezet, ahol a nagybecskereikek
kikapcsolódhatnak.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Ezzel egyedülálló, jelentősége a Vajdaság szempontjából és szűkebb környezete alapján is
nagy, mind történelmi, mind építészeti értéke jelentős. Az értéktárba fölvételét javasoljuk.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
www. tiszai.ertekek.hu.
http://muemlekem.hu/hatareset/Varoshaza-%28regi-Megyehaza%29-Nagybecskerek-2122
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://muemlekem.hu/hatareset/Kilenclyuku-%28torok%29-hid-Feketeto-2343
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

