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

Javaslat a 

„Tóth József életműve” 

[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: Sternádel Ádám és Varga Sámuel 

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 

Tóth József életműve 
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 : 
A magyar-szerb határtól kb. 30 km-re délre, a Tisza folyótól 12 km-re nyugatra, Oromhegyes és 
Völgyes közt fekvő település. 
 

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 

Tóthfalu , Szerbiában található , alig 700 főt számláló település .  

A magyar országhatártól alig 30 km-re van . A településen élők 97% magyar . 

Nevét Tóth József földbirtokosról kapta , a XIX-ban . 

Tóth József (1845-1914) földbirtokos, országgyűlési képviselő 1902-ben alapittotta meg 

Tóthfalu-t. Birtoka egy részét tanyája közelében részben kiosztotta, eladta házhelyekként 

napszámosainak és egyéb föld nélküli lakosoknak. Nyári kúriája ma is áll. A falu és a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oromhegyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lgyes_(Szerbia)


templom is róla kapta a nevét (ő építette a templomot és az iskolát). A szobra mellett levő 

épület volt a nyári lakja. 2009-ben állítottak neki szobrot. 

 

Ezért még fiatal településnek számít . 

A XX. század elején kezdett el fejlődni , először templomot építettek .  

Majd a század második felében megépült a csendőrlaktanya és a hozzá tartozó lóistálló is . 

Az 1960-as évektől kialakult a falu infrastruktúrája : vízvezeték hálózata , az áram ellátása .  

csatorna , és 1990-ben a posta is megépült. 

Ma 2017-ben nagyon szép . virágzó kis településsé alakult . Itt található Délvidék és egyben a 

Szerbia legnagyobb kőolaj és földgáz lelőhelye így ,, Délvidék Dallaszának ” is neveziki 

Tóthfalut .   

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Tóth József (1845-1914) földbirtokos, országgyűlési képviselő falualapító. Az általa 

létrahozott érték a mai napig fennmaradt. Életével példát mutathat a következő nemzedéknek. 

A helyiek ápolják emlékét és tovább építik fejlesztik a települést. Az életmű felvétele az 

értéktárba javasolt. 

 

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 
 


