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HELYI ÉRTÉK JAVASLATI LAP 

 

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

      Pásztor Gergely 

 

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

Név:    Pásztor Gergely 

Levelezési cím: 

Telefonszám: 

E-mail cím 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1. A nemzeti érték megnevezése: 

 KISKUNHALASI VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 

 ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport 

 természeti környezet vendéglátás és 

turizmus   

 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 9.  (az Egyesület székhelye) 

 

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 

Az egyesület alapvető célja a város arculatának megőrzése, az épített és természetes környezet 

megóvása, de emellett-a kifejezetten szakirányú egyesületek megalakulásáig-a lehetőségeihez 

mérten vállalkozik a város szellemi /azaz: történelmi, irodalmi, néprajzi, tudományos, 

képzőművészeti, stb./ értékeinek feltárására és megóvására is. Olyan közszellem kialakítására 

törekszik, amely természetesnek tartja Kiskunhalas és közigazgatási vonzáskörzetének, 

mindennemű értékének megőrzé) 

sét, sőt gyarapítását, ezzel együtt a helyi életfeltételek minőségének javítását.  

Az Egyesület alapító elnöke Rácz-Fodor Mihály volt, jelenlegi elnök Babud László.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Az Egyesület neve is mutatja,, hogy kiemelt célja a város értékeinek megőrzése, védelme és 

továbbörökítése. Az Egyesület munkássága nemcsak a város épített környezetének védelmére 

terjed ki, hanem szellemi örökségének továbbhagyományozására is. Mindezek 

figyelembevételével az Egyesület felvétele indokolt a Helyi Értéktárba.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 
www.kiskunhalas.hu/civilek-kiskunhalas  

  Naprózsa (az Egyesület rendszeresen megjelenő kiadványa 

  Rácz-Fodor Mihályné (szerk.): 20 éves a Városvédő és Városszépítő Egyesület 1988-2008. 

  Kiskunhalas, 2008. 

 

http://www.kiskunhalas.hu/civilek-kiskunhalas


8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -  

www.helyicivil.hu  
www.kiskunhalas.hu/civilek-kiskunhalas  

 

III. MELLÉKLETEK 

 

 
 
 

 
A halasi városvédők Ráday Mihály társaságában 

http://www.helyicivil.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/civilek-kiskunhalas

