1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Oromhegyes, Csákó-halom”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
………………………………………………………. (név)
……………………………………………………. (aláírás)
…………………………………………. (település, dátum)
(P. H.)
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: Sóti Zsófia és Nagy Anikó
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
Oromhegyes, Csákó-halom
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
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

Ha Oromhegyes nevezetes helyeiről akarnánk beszélni, akkor elsőként kell megemlíteni a
Zákó/Csákó-, avagy Bergel-dombot, mely 107 méter tengerszint feletti magasságával
uralja a környező tájat. Tetején 1881 óta egy kereszt áll.
2001-ben Tóth Vilmos kanizsai építész elképzelése nyomán egy spirális utat és térdfalat
építettek rá, mivel a helyet Kanizsa község emlékhelyévé nevezték ki. Az 1686-os I.
Zentai csata emlékhelyén az önkormányzat 2001 óta minden évben egy jeles történelmi
eseményhez kötődő emléktáblát leplez le. Az emléktáblák visszafelé haladnak az időben, és
minden évszázadból megörökítik a környékre nézve legfontosabb történelmi eseményeket.

2002-ben a dombra vivő út kezdeténél a Jelfáknak nevezett emlék, 2003-ban pedig

egy kicsit feljebb Hunor és Magor fába faragott szobra lett elhelyezve. A régi
spirituális hagyományok szerint a magas dombokra, csúcsokra kövekből rakott
mesterséges spirálalakzat úgy működik, mint egy energiaspirál, azaz képes a kozmikus
energiát hatványozni. Az oromhegyesi több mint ötezer éves kurgánra, vagy
földpiramisra emeltek spiráljelet.
Történelmi jelentőségén túl a Csákó-halmi emlékhely sokkal többet jelent az oromhegyesieknek
minden nyáron családok, szinte búcsújárásként járnak ki, leülnek az emlékhely köré és
gondolkodnak.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Történelmi jelentőségén túl a Csákó-halmi emlékhely sokkal többet jelent az oromhegyesieknek
minden nyáron családok, szinte búcsújárásként járnak ki, leülnek az emlékhely köré és
gondolkodnak. Felvételét az értéktárba javasoljuk.
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

