Javaslat a(z)
Plébánia előtti hársfa
Gannai Települési Értéktárba történő felvételéhez
Készítette:
Szücs Gábor (név)

(aláírás)
8597 Ganna Bittva-köz u. 8. (település, dátum)
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Szücs Gábor
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szücs Gábor
Levelezési cím: 8597 Ganna Bittva-köz u. 8.
Telefonszám: 20/8246585
E-mail cím: szucs.gabor@lutheran.hu
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: A gannai plébánia előtt álló hársfa
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár és élelmiszergazdaság
 ipari
 és műszaki megoldások
 természeti

környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
8597 Ganna Fő u. 37.
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
A gannai plébánia előtt áll az a hársfa, amelyet a helyi emlékezet több száz évesnek tart.
A fát említi a plébánia Historia Domusa. Ebből kiderül, hogy a fa 1770 körül már állt. A fa
méretei tekintélyt parancsolóak. Jelenlegi kerülete 6 m. A méreteket tekintve és a történeti
adatokat is figyelembe véve a fa kora 250 éves lehet. Mindenképpen megérdemli a kiemelt
figyelmet.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Ritkák az ilyen korú fák Magyarországon. A fa növeli a falu vonzerejét a többi nevezetesség
mellett.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
https://www.dendromania.hu/index.php?old=fareszletezo&id=17&id2=1&megye=&telepules=
Ganna&nemzetseg=

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

Gannai Települési Értéktár Bizottság

Jegyzőkönyvi kivonat
Készült a Gannai Települési Értéktár Bizottság (GTÉB) 2020. február 1-jén megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
Tárgy: Határozat értéktárba való felvételről
A GTÉB a 2021. február 20-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta:
A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a plébánia előtt álló hársfa a Gannai Települési Értéktárba
kerül.
Határozatszám: GTÉB – 1/2021. (02. 20.)

Szücs Gábor
GTÉB elnök

FOTÓK
A hársfa 2020 őszén

