Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez
Készítette:
Dr. Szonda István (név)
……………………………………………………. (aláírás)
Gyomaendrőd, 2015. február 6. (település, dátum)
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dr. Szonda István kuratórium elnök
Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Kovács Imre út 48.
Telefonszám: 06-20-236-0046
E-mail cím: szondaistvan70@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Papp Zsigmond hagyaték
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
_ agrár- és élelmiszergazdaság
_ egészség és életmód
_ épített környezet
ipari és műszaki megoldások
X kulturális örökség
_ sport
_ természeti környezet
_ turizmus és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Papp Zsigmond Emlékház, 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi út 14.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési _ tájegységi _ megyei _ külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A Papp Zsigmond hagyaték, a 20. század eleji Gyoma mezőváros parasztpolgári kultúrájának
eredeti hordozója. Papp Zsigmond már fiatal korától alkotó személyisége volt a városnak.
Munkái ma is díszítik Gyomaendrőd több pontját. Egyik leghíresebb alkotása a Gyomai
Református templom belsőépítészeti tervezése és az orgona díszburkolatának elkészítése.
Sírszobrai a város temetőiben állnak. Családi síremléke országosan jegyzett műemléki

alkotás. A hagyaték darabjait tematikus elrendezésben mutatja be a Munkácsy László által
fenntartott Papp Zsigmond Emlékház.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Papp Zsigmond gyomai gazdálkodó, autodidakta művész hagyatéka jelentős helytörténeti és
művészeti értéket képvisel. Síremlék szobrászata megváltoztatta korának gyomai és a
környező települések sírkertjeinek képét. A gyomai országzászló és a református templom
belsőépítészeti tervei és munkálatai is az ő nevéhez kötődnek. Egyedi, kézi faragású bútorai
iparművészeti remekművek. Festményein örökítette meg, Gyoma 20. század eleji képét, a
jellegzetes református parasztpolgári értékrendet és ízlésvilágot. Közéleti tevékenysége,
feltalálói munkássága városunk kiváló személyiségei közé emelte. Művészi és szellemi
hagyatékát a Papp Zsigmond Emlékházban őrzik és mutatják be.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források) gyomaendro.com/kiállítóhelyek/Papp Zsigmond Emlékház,
gyomaendre.hu
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

