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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

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

 Szabó Gyula és Kocsis Anita 

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

Név: Szabó Gyula 
Levelezési cím: 7192 Szakály, Szabadság u. 146. 
Telefonszám: +36302944075 
E-mail cím: gyszabo@gmail.com 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: 

Kálvária a Szakályi Római Katolikus templom kertjében 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:1: 
 
o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 
o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 
o természeti környezet o turizmus és vendéglátás  

a szakterületi besorolás indokolása:  
 
3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 
nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 
 
o igen 
  amely nemzetiség:2 
 
o nem 

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

7192 Szakály, Kossuth u. 1, Hrsz. 2. 

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
 

o települési o tájegységi o ágazati  
 
  amely értéktár neve: Települési Értéktár Szakály 

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, 
a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó 
érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása): 

A kálvária az országos műemléki védelem alatt álló templom kertjében helyezkedik el. 
 

1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 
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A három feszületet a XVIII. században állították. A templom kertjét körül ölelő 
kerítésben található keresztúti stációkat 1913-ban készíttette a Szakályban született 
Hideg Teréz. Közösségi adományból 2019-ben restaurálták a kálvária szoborcsoportot, 
majd 2021-ben a stációk kerámia domborműveit és fülkéit. 

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Megszületésében és megújulásában is szorosan közreműködtek a szakályi hívek. 
Kisgyermektől a nagyszülőkig több, mint 100 éve nagypénteken kivonulnak és a pap 
vezetésével együtt imádkozva járják be a kálváriát. Különlegessége, hogy a kerítés 
szerves része, mely körbe fogja a templomot és híveit is. 

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): 

Templomtörténet – „Historia Domus” 

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

Nincs 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 
 

https://drive.google.com/drive/folders/17xjSo-4LgHRFGvZzFRwEe77IcN0tmMUx?usp=sharing 
 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - 
ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is 
- vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

 
Az ebben a dokumentumban megadott adatok kezeléséhez, a mellékletek 
felhasználásához hozzájárulunk. 

 

 

 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum 
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 
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