1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
"SZEKSZÁRDI KADARKA"
települési értéktárba történő felvétel éhez
zsanna

(név)
(aláírás)
(település, dátum)

(P. H.)
1.
A JAVASLATTEVŐ
..
-

ADATAI
_.
_.
-

1. A javaslatot benyújtó (személylintézmény/szervezet/vállalkozás)
neve: Horváth István
polgármester
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Horváth István polgármester
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
06-74/504-100
polgarmester@szekszard.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
"SZEKSZÁRDI KADARKA"
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
X agrár- és élelmiszergazdaság
o ipari és műszaki megoldások
o természeti környezet

o egészség és életmód
o kulturális örökség
o turizmus

o épített környezet
o sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Szekszárdi Borvidék
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
o tájegységi
o megyei
o külhoni
magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Hat-hétezer évre tehető Magyarország kapcsolata a Kadarkával, pontosabb an a Vadfeketével,
aminek ismertebb neve a Csóka. Őshonos növényünk - mely a törökök elől menekülő
rácoknak köszönhető - a Szekszárdi Borvidék meghatározó fajtája, amit mi sem bizonyít
jobban, hogya Szekszárdi Bikavér egyik alapb ora. 80-100 éves bakművelésű tőkék kiváló
minőséget adnak a Kadarkának, aki sokszínűségével, egyediségével hálálja meg, különböző
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színekbe öltözve, hiszen adott évjáratokban készülhet belőle fehérbor, rosé, siller (Fuxli) és
vörösbor is.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Szekszárdi Borvidékhez tipikusan kötődő, attól nem elválasztható szőlőfajta, mely így egyedi
helyi értéknek tekinthető. Az ebből készült borok szintén nevében is kötődnek a városhoz,
annak markáns arculati elemét adva. Ennek oka, hogy ezen fajta a helyi talajadottságok és
mikroklíma mellett nyújtja a legjobb minőséget.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő
honlapok, multimédiás források)
A nagy Kadarkakönyv (Budapest) 2012. (ed. Búza Péter)

források listája (bibliográfia,

Borutak és borturizmus aPannon Borrégióban. 2012. Pécs (ed. Győrffy Zoltán)
Bor, Vidék, Turizmus NFA füzetek 201312. Dunaújváros (ed. Huszti Zsolt)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának CÍme:
Jelenleg nincs

lll.

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
hozzájáruló nyilatkozat

fényképek

2

és filmek felhasználására

vonatkozó

