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

Javaslat a 

„Padéi miniállatkert” 

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

  

  

Készítette: 

………………………………………………………. (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

…………………………………………. (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: Tarnay Noémi és Bene Aleksandra 

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 

Padéi miniállatkert 
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 

 

ÁLLATKERT A BÁNSÁGBAN 

A padéi mini állatkert Sövényházi László tanyáján van. 
 

Egyébként maga a környék, a Betlehem-puszta a gazdag madárvilágával számos 
látnivalót kínál a természet szerelmeseinek. 
A tulajdonos, Sövényházi László jószágtenyésztésből és tejtermelésből tartja fenn a 
gazdaságát. Szívesen fogadja az arra járó kíváncsiskodókat, valamint az előre 



bejelentkező csoportokat.  1999-ben, a NATO-bombázás idején a gazdák többsége meg 
akart szabadulni a jószágoktól, sokan próbálták a vagyonukat menteni, majd 
elmenekülni. László kihasználta az alkalmat, és elkezdte felvásárolni a borjúkat, majd az 
egyéb állatfajokat is. Sokan kérdezték már, hogy miért csinálja. Erre ez a válasza: a 
gyökereim ide kötnek, itt akarok élni. A hobbim a hivatásom. 
 

A falusi környezetben őshonos magyar állatok is megtalálhatók, mint a hortobágyii 
rackajuh és a mangalica disznó, magyar szürkemarha, vagy a bivaly.  De találkozhatunk 
lovakkal. szamárral is.  
A szokványos falusi állatokon kívül megtalálhatjuk távoli vidékek különleges állatait. 
Afrikai, nílusi, indiai ludak, de még emu és strucc is van. 
Szomáliai birka, watusi marha, racka juh, birka, tehén, ló, dámszarvas, őz, páva, strucc, 
kínai mandarinréce, shetlandi póni, antilop, láma... A mesterséges tavon fehér és fekete 
hattyúk úszkálnak számos vízimadár társaságában.  
Nyáron az állatok legelnek a négyhektáros szikes területen , a területről szénát, szalmát 
takarítanak be. Az állatkertet folyamatosan szeretnék bővíteni. Ha sikeres lesz a helyi 
közösséggel való tárgyalás, akkor bérelhetnek még területet. Ezáltal gazdagítani tudnák 
az állományt, és akár az idegenforgalomnak is nagyobb teret tudnának nyújtani. A 
vidékünkön nagyon kevés helyen van ehhez hasonló szikes talaj, ezért lehet, hogy idővel 
a NATURA 2000 természetvédelmi területhez fog tartozni. Ha ez megtörténne, akkor 
további segítséget igényelhetnének. 
  

 

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Jelentősége a Vajdaság szempontjából és szűkebb környezete alapján is nagy, része a helyi 

idegenforgalmi életnek. 

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

honlapok, multimédiás források) 

www.tiszai.ertekek.hu 

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 

 

 


