1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„A Tisza torkolata, Szalánkémén”
[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: Povedák Botond és Nagy Fanny
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
A Tisza torkolata, Szalánkemén
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
Szalánkemén, Vajdság, Szerémség, dél-Szerbia
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 Tisza torkolata Szerbiában van Titel közelében, itt vízhozama már megközelíti a Dunáét.
Ennek alapján akár a Dráva nélküli Duna lehetne a Tisza mellékfolyója.
Keletkezésekor, a miocén elején a Tisza torkolata 117 km-rel lejjebb volt, mai helyére a
természetes mederváltozások miatt került, s emiatt a folyó öt nagy mellékfolyót veszített.
A Tisza főbb részei: A hegyvidéki jellegű Felső-Tisza a Szamos torkolatáig tart. A Közép-Tisza
szakasz határait a Szamos, illetve a Maros torkolata adja, s a Maros beömlésétől a Dunáig
terjed az Alsó-Tisza. Ennek legdélebbi pontja a torkolat, amely mellett helyezkedik el
Szalánkemén (Zalánkemén, Stari Slankamen) község.
Maga a régió már a római idők óta bizonyíthatóan lakott. Acumincum település állt itt, amely
valószínűsíthetően helyőrségként funkcionált. A magyarság kárpát-medencei beköltözése után
Zalán vezér területéhez tartozott, amit a település neve is őriz. 1210-ben már említették a

történelmi források, majd Hunyadi János idején és később, a török háborúk korában is több
ütközet is itt zajlott.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A torkolat Közép-Kelet Európa két legjelentősebb folyójának torkolata, amely mind természeti
jellege folytán, mind a torkolat szimbolikus jelentősége okán indokolt felvétele az értéktárba.
A térség a Kárpát-medence legdélebbi határain található, a legdélebbi - valaha - magyarok
lakta régió.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
http://doksi.hu/news.php?order=ShowArticle&id=1013
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zal%C3%A1nkem%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://belabarna.blog.hu/2009/04/14/ahol_a_duna_es_tisza_osszeer
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
Nem létezik ilyen
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

A torkolat fényképe a levegőből )(forrás: google earth)

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

