Javaslat a
„[Kilátó, ördögtorony tanösvény című érték]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Kósik István (név)
........………………………………..(aláírás)
Cserépfalu,2015 szept. …..(település,dátum)
(P.H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kósik István
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Kósik István
Levelezési cím: Cserépfalu, Petőfi út
Telefonszám: 30/207-9977
E-mail cím: bortkinalok@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.A nemzeti érték megnevezése: Kilátó, ördögtorony tanösvény
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
3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése: Cserépfalui Települési Értéktár
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A kilátó ötlete Boros Géza művészettörténésztől és Kósik István polgármestertől származik.
Az volt az elképzelés, hogy a „Kisamerika” barlanglakások és a Berezdi pincesort kösse össze, legyen
egy 3. látnivaló is.
Tervezte: Csete György – Kossuth és Príma Primisszima díjas építész
Kivitelezte: Terméskő Kft. Cserépfalu 2000-ben
A kaptárkő ihletésű kilátó bogácsi riolittufából készült. 10 méteres magassága az elmúlt 1000 évet
jelképezi. Az ablakok a kaptárkövek „fülkéit” jelzi, világtájak és azok felezései felé vannak
elhelyezve.
1

ÉNy-i irányból a beépített üvegtalpak a Göncöl-szekér csillagzatát mutatják.
A régi temetőből beépített fejkövek a régi cserépi kőfaragóknak állítanak emléket.
Jó lenne kívülről szórt fénnyel, belülről erősebben megvilágítani, mint egy töklámpás világítana a
falura. Igazi zarándokhely.

Az Ördögtorony tanösvény ötlete Kiss Gábortól származik, célja hogy egy túra kapcsán kösse össze
Cserépfalu természeti környezetének látnivalóit.
A tanösvény állomásai:
1. Berezd-oldal: Kilátópont
2. Berezd-oldal: Kőzetfeltárás
3. Kisamerika
4. Berezdaljai pincesor
5. Mész-tetői fás legelő
6. Ördögcsúszda
7. Ördögtorony-kaptárkő
8. Mész-patak szurdoka
9. Túrbucka
10. Perpác-rét-hegyi legelő
11. Víznyelő
12.Hór-völgy kőzetei és felszínformái
13. Hór-völgy növényzete I.: gyertyános-tölgyes
14. Jégkori sziklaformák
15. Hór-völgy növényzete II.: törmeléklejtő erdő és szurdokerdő
16. Bervai Mészkő geológiai alapszelvénye
17. Suba-lyuk
18. Hór-völgy növényzete III.: melegkedvelő növényzet
19. Mészégetés
20. Népi építészet
21. egyéb látnivalók
Az ösvény előnyei:
- igen változatos látnivalók, természeti, kulturális, építészeti látnivalók sokasága
- 21 állomás, 8 km-en
- bővíthető, hiszen a Szoros-kőporos sétány pontosan beépíthető, beépíthető még a Turbuckadomb kősziklái
- vezetőfüzettel rendelkezik, megtalálható az Önkormányzati Hivatalban és a Látogatóparkban
Az ösvény hátrányai:
- állomáshelyek táblái igen hiányosak
- útvonalak újrafestése szükséges
5. Indoklás a Települési Értéktárba történő felvétel mellett, kitérve a nemzeti érték jelentőségének
bemutatására:
A kilátó Cserépfalu egyik jelképe, a turisták kedvelt látogatási célpontja. Az innen induló Ördögtorony
tanösvény a falu környezetében lévő természeti látványosságokat mutatja be, melyek egyenként is
mind sajátos értéket képviselnek.
A fentiek alapján települési értékké nyilvánítása indokolt.
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források):
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7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.cserepfalu.hu/ertektar

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja.
4 db fénykép
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.
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Kilátó, Ördögtorony tanösvény

1. A kilátó

2. A kilátó éjszaka, megvilágítva
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Kilátó, Ördögtorony tanösvény

3. A kilátó, háttérben Cserépfalu

4. Az Ördögtorony tanösvényből egy részlet
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