
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„Nagykikindai mammut” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 

 

 

 

 

  

Készítette: 

…………………………………Bernát Sára és Juhász Boglárka……………………. 

(név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

……………………Szeged és Zenta, 2017.március………. (település, dátum) 

(P. H.) 

I. 

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

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete  

 

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

Név: Bernát Sára és Juhász Boglárka 

Levelezési cím: 6724 Szeged, Pacsirta utca 3/b 

Telefonszám: +36-20/215-8880 

E-mail cím: dtertf@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1.  A nemzeti érték megnevezése 

Nagykikindai mammut 
2.  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 és vendéglátás 
 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

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 

 

Nagykikindai mammut 

1996-ban bukkantak a csontvázra egy gyár területén a Vajdaságban. 21 méter mélyen találták 

a kék agyagban, a leletet félmillió évesre becsülik . A tudományos neve déli mamut 

(Mammuthus meridionalis).  A csontvázat Kika névre keresztelték. Kiállitva Nagykikindán a 



fő utcán található múzeumban van. Meglehet tekinteni belépővel az eredeti csontvázat vagy 

pedig ingyen a múzeum udvarában egy hiteles másolatot. 

Valószinűleg ez az állatfaj  több mint egymillió évvel ezelőtt Észak- Afrika területéről 

vándorolt Európa déli részére, s abban, hogy nem rendelkezett vastag szőrmebundával, 

jelentősen különbözött a többi mammutfajtól. 

A csontváz mérete alapján a hajdan élt állat magassága meghaladta a 4, hosszúsága pedig az 5 

métert, a súlya pedig a 10 tonnát. 

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Jelentősége a Vajdaság szempontjából és szűkebb környezete alapján is nagy, de egyetemes 

történelmi jelentősége is fontos.   A mintegy egymillió esztendős csontváz az ún. déli mamut 

(Mammuthus meridionalis) egyik képviselőjéé volt, amelyik a legősibb Európában is 

fellelhető mamutfaj, jelentősen különböztek a többi mamutfajtól. Különlegessége miatt 

javasoljuk felvételét az értéktárba. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 www.tiszai.ertekek.hu 

 

8.  A nemzeti érték hivatalos web-oldalának címe: 

http://www.kika-mamut.com/default.asp?lang=lat  

III. 

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

http://www.tiszai.ertekek.hu/
http://www.kika-mamut.com/default.asp?lang=lat


 



 
 

 
 



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 
 


