JAVASLAT

a „Árpád-kori templom és a Keresztes-halmon”
A Szabadkígyósi Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Mórocz Sándor (név)
…………………. (aláírás)
Szabadkígyós, 2016.12.09.(település, dátum)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Mórocz Sándor

2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Mórocz Sándor
Levelezési cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 60/1
Telefonszám: +36-20/823-2494
E-mail cím: sadrik3@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.
2.

3.
4.

A nemzeti érték megnevezése: Árpád-kori templom a Keresztes-halmon
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

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
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:
Árpád-kori templom a Keresztes-halmon, Szabadkígyós és Gyula határvonalán.
A Kétegyháza felé vezető út délnyugati oldalán, az úttól mintegy 50-60 méternyire
található, s tetején háromszögelési pont is van. Relatív magassága kb. 3 méter,
alapátmérője pedig 40-50 méter.
Az Árpád-kori lelőhelyen emelkedő halom tetején 1991-ben terepjárással azonosítottuk
egy elpusztult templom helyét. Késő középkori leletek nem fordultak elő. A templom
feltárására 1992-ben került sor: 14 m hosszú, 8,15 m széles, egyhajós, félköríves
szentélyű, kövekből alapozott épület maradványait találtuk meg. Falai téglából
készülhettek, szentélye 2'-sal tért el a keleti iránytól dél felé. A templom mellett 10 sírt
tárunk fel, az egyikben XII. századi pénz került elő. Néhány koporsószeg és vakolatdarab
szintén napvilágot látott. A templom és temető használatát a XII. századra keltezhetjük,
de az alapítás a XI. századba, a pusztulás időpontja pedig a XIII. századba is átnyúlhat.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A településünk közelében található egyik legrégebbi feltárt emlék.

7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): Szatmári Imre Árpád-kori templom Gyula és
szabadkígyós határvonalán,
http://mek.oszk.hu/07600/07612/07612.pdf

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

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

MELLÉKLET:

