SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÉRTÉKEK TÁRA
ÉRTÉKLISTA
2020. 11. 10-től hatályos állapota
Agrár- és élelmiszergazdaság
 Szatmári szilvalekvár (1)
 Zümi mézes gyümölcsszörpök () - törölve
 Újfehértói fürtös meggy (2)
 Újfehértói fürtös ágyas meggypálinka (3)
 Nagydobosi sütőtök (4)
 A tuzséri Jonathan alma, mint a szabolcsi Jonathan alma egyik reprezentánsa (5)
 A kiemelkedő nemzeti értéket képviselő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
eredetvédett pálinkák helyi változatai (6)
 Császlói som (Cornus mas f. csaszloiensis Nyékes) (7)
 Tiszaadonyi kecskesajt (8)
 Milotai dió (9)
Kulturális örökség
 Paszabi szőttes (10)
 Beregi keresztszemes hímzés – Felső-Tisza-vidéki keresztszemes hímzés (11)
 Ajaki lakodalmas (12)
 Bessenyei György munkássága (13)
 8 versszakos Kossuth nóta (14)
 Dr. Jósa András orvosi és régészeti tevékenysége (15)
 A gávai költőnő, Bessenyei Anna életműve (16)
 Ölbey Irén költészete (17)


Sóstói Múzeumfalu, mint néprajzi értékek gyűjtőhelye (18)



A magyar szablya, a magyar szablyavívás és a Borsody-vívórendszer (19)



Dr. Kozma Pál, Gyulaháza neves szülötte munkássága (20)



Vasvári Pál teljes és összetett életműve (21)



Szabolcsi, szatmári és beregi fő- és alispáni, valamint nyíregyházi polgármesteri sírok,
síremlékek (22)



Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága (23)



A tarpai citerazenekar hagyományőrző népzenei tevékenysége (24)



Beregdaróci vászonvirág (25)



A nyíregyházi Cantemus kóruscsalád (26)



Krúdy Gyula – a Nyírség álmodója élete és munkássága (27)



Jósa András Múzeum, mint a városi és megyei történeti értékek gyűjtőhelye (28)



Nyírség Néptáncegyüttes munkássága (29)



Tirpák népi építészet (30)

 Beregi Múzeum, mint térségi muzeális intézmény (31)
 A Szatmár Táncegyüttes munkássága (32)
 A tiszacsécsei Móricz Zsigmond emlékház (33)
 Dr. Korányi Frigyes munkássága (34)
 A Kállai kettős zenéje és koreográfiája (35)
 Simonyi József, Nagykálló szülöttjének emlékezete (36)
 Ratkó József irodalmi munkássága és közéleti tevékenysége (37)
 Kéry Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történelméről, természeti értékeiről,
néprajzáról szóló filmalkotásai (38)
 A nagyari Petőfi-fa legendája (39)
 Koszta Zoltán kisvárdai bőrműves mester ősi magyar motívumkincsre és
bőrműves hagyományokra épülő művészete (40)
 Nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományok (41)
 Kiss B. Zoltán állandó vadászati kiállítása (42)
 4 for Dance Táncegyüttes munkássága (43)
 Kedvesház pedagógiai módszer (44)
 Kölcsey Ferenc, a Himnusz költőjének síremléke és emlékezete Szatmárcsekén
(45)
 A Kölcsey Ferenc által a szatmárcsekei református gyülekezetnek készíttetett és
adományozott úrasztala (46)
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye honfoglalás kori emlékei (47)
 Árokháty Béla emlékhely a gyürei református templomban (48)
 A Bürkös Zenekar hagyományőrző művészeti tevékenysége (49)
 Keleti Gyepű (50)
 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény (51)
 Pál Gyula festőművész munkássága (52)

 Bereg, Szabolcs és Szatmár vármegyék utolsó aranysarkantyús vitézeinek
emlékezete (53)
 Beregdaróci betlehemes (54)
 A Kölcsey Társaságnak Kölcsey Ferenc és a Himnusz kultuszáért végzett
tevékenysége (55)
 Máriapócs Nemzeti Kegyhely és a pócsi búcsú (56)
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Prima Díj küldetése (57)
 Mandala Dalszínház kulturális tevékenysége (58)
 Szatmárcsekei csónakos fejfás református temető (59)
 dr. Margócsy József helytörténeti munkássága (60)
 Baráth Sándor Kristóf fafaragó, faszobrász alkotó munkássága (61)
 Farkas Bertalan, az első magyar kutató űrhajós életműve (62) – átkerült az ipari
és műszaki megoldások kategóriából
 Tiszavasvári neves szülötte, Pethe Ferenc életműve (63) – átkerült az agrár- és
élelmiszergazdaság kategóriából
 A Harangodi Erdészeti Erdei Iskola, mint a magyarországi minősített erdészeti
erdei iskolák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei meghatározó képviselője (64)
átkerült a természeti környezet kategóriából
 Az újfehértói zsidó temető és az újfehértói csodarabbi sírja (65)
 Móricz Zsigmond írói munkássága (66)
 A nagykállói régi zsidó temető és Taub Eizik Izsák csodarabbi sírhelye (67)
átkerült az épített örökség kategóriából
 Makrai Zsuzsa zománcművész művészeti tevékenysége (68)
 Prof. Dr. Pethő Ferenc munkássága (69)
 Szent László zarándokút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasza (70)
 A Hetefejércsei temető különálló családi (bori Horváth) temetője (71)
Egészség és életmód:
 Tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő gyógyvize (72)
 Kabay-módszer (73)
Épített környezet:
 Nyíregyházi bokortanyák (74)

 Szatmár-beregi középkori templomok (75)
 Túristvándi vízimalom (76)
 Nyírmihálydi Magtár Múzeum (77)
 Nyírmihálydi református templom és a kívül álló fa harangtorony (78)
 A Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház mint zarándoktemplom (79)
 Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom (80)
 Kisvárdai római katolikus templom (81)
 Kisvárdai Rétközi Múzeum épülete (Kisvárda, Csillag u. 5.) (82)
 Kisvárdai vár (83)
 Kállósemjéni Kállay-kúria a védett hársfasorral (84)
 Büdy vár – Vámosatya (85)
 Az anarcsi Czóbel-kúria (86)
 A cégénydányádi Kölcsey-Kende-kúria és parkja (87)
 A Dégenfeld Kastélymúzeum – Baktalórántháza (88)
 A vásárosnaményi Tomcsányi-kastély (89)
 A nagyari Luby kastély (90)
 A volt járásbíróság épülete – Nagykálló (91)
 A nagykállói református műemléktemplom és a Rákóczi-torony (92)
 Szabolcs megye egykori székháza Nagykállóban (93)
 A tarpai szárazmalom (94)
 A Megyeháza épülete (95)
 Tuzséri Lónyay-kastély (96)
 Mándoki Forgách kastély (97)
 Tiszadobi Andrássy-kastély (98)
 A vajai Vay-várkastély és Múzeum (99)
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történeti kertjei (100)
 Árpád-kori monostor Szabolcs községben, ma református templom (101)
 A szabolcsi Mudrány Kúria (102)
 A szabolcsi földvár (103)
 Berkeszi Vay-kastély (104)
 Nyíregyházi Törvényszék épülete (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) (105)
 Nyíregyházi Kálvin téri református templom épülete (106)

 Zsurki festett fakazettás mennyezetű templom (107)
 Máriapócsi görögkatolikus kegytemplom () összevonva az 56 szám alatt
 Nyírbátori minorita templom (108)
 Nyírbátori református templom (109)
Ipari és műszaki megoldások:
 ZEMA ékszerek (110)
 Demecseri víztorony (111)
 Nagyecsedi szivattyútelep (112)
 Tiszaberceli Műemlék Szivattyútelep (113)
Természeti környezet:
 Fás legelők a Szatmár-Beregben (114)
 Dzsungelgyümölcsösök a Felső-Tisza hullámterében (115)


Beregi tőzegmohás lápok (116)



Beregi vulkáni kúpok (117)



Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület (118)



A Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertje, mint növényi ritkaságok
gyűjtőhelye (119)



A nyíregyházi Sóstói-erdő (120)

 Dédai-erdő (121)
 Bockerek-erdő (122)
 Nagykálló-Harangod, mint jellegzetes nyírségi táj (123)
 Bátorligeti ősláp (124)
 Bátorligeti Fényi-erdő (125)
 Bátorligeti „Nyomási” Nagylegelő (126)
 Vitkai platánsor (127)
 Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Területet (128)
 Az újfehértói „Szikes” (129)
 Baktalórántházi-erdő, mint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
(130)
Turizmus és vendéglátás:



Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely (131)



Sóstó Zoo (132)



A Tuzséri Pálinka Manufaktúra, mint turisztikai attrakció (133)

