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

Javaslat a
„Kisbugaci Iskola”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Manga Aranka ...................................... (név)
.......................................................................................... (aláírás)
Bugacpusztaháza,2015.01.31. ..........................(település, dátum)
(P. H.)

Települési Értéktár Bugacpusztaháza

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Manga Aranka
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Manga Aranka
Levelezési cím: H-6114 Bugacpusztaháza, Számadó u.28.
Telefonszám: + 36 30 655 3290
E-mail cím: ertektar@bugacpusztahaza.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Kisbugaci Iskola

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
- és élelmiszergazdaság

épített környezet

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Bugacpusztaháza külterületén , az 54-es főút – Bugacpusztaháza közötti bekötő út mentén ,
körül-belül félúton található az iskola.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

5.

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

Az 1900 –as években Kecskemét város külterületén 24 pusztai iskola működött,de
Kecskemét város ,további 30 új tanyai iskola megépítést határozta el az Alföldi iskolázottság

növelésére. A 30 pusztai iskola egyike a ma is jó állapotban lévő épület a Kisbugaci iskola ,
amely végül 1926-ban épült meg. Ma már nem működik iskolaként. Jelenleg egy tanár
házaspár Berczeli István és felesége ,Berczeli Istvánné Éva néni szolgálati bérlakásként
használja az épület egy részét . Az iskola Bugacpusztaháza Község Önkormányzat tulajdona.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A fennmaradt épület a helytörténetünk
kutatásban kiemelkedő támpontot nyújt a településünknek. Az épületen tanulmányozható
az 1920-as években tervezett iskolák építészeti megoldásai .

7.

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

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.bugacpusztaháza.hu

III. MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

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

