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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Asbóth Miklós

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Asbóth Miklós
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Fényi Gyula u. 18.
Telefonszám: 06/70/414-8583
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése Érseki kastély

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 érték fellelhetőségének helye Kalocsa, Kossuth Lajos utca 8.

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. Ld. a javaslat elején 
lévő részletes leírást.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: a Kalocsai Települési Értéktárba felvett Polgári központ egyik 
jelentős épülete.

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

VÁTI
2004b VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa 

város  Településszerkezeti  terve.  Örökségvédelmi 
hatástanulmány. 

ASBÓTH Miklós
1998 Kalocsa történeti kronológiája.  In:  Asbóth Miklós, Romsics Imre:  Kalocsa múltja és jelene. 

Kalocsa. 42-210. p.

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



Járási főszolgabírói hivatal. Kossuth Lajos u. 8. Helyrajzi szám: 1059.

Neoeklektikus  egyemeletes  manzárd  tetős  épület.  A  vármegye  1929  márciusában 
megvásárolta a főkáptalantól a mai Kossuth Lajos utca 8. sz. alatt lévő uradalmi tiszttartói 
lakást.  A  földszintes  épületet  elbontották  és  helyén  egyemeletes  manzárdtetős  épületet 
építettek.  Az  épület  földszintjén  a  járási  főszolgabírói  hivatal  irodáit  rendezték  be,  az 
emeleten a főszolgabíró lakása kapott  helyet.  Az utca felöli  vasrácsos kerítés és az épület 
között  nagyméretű,  parknak  kialakított  előkert  volt.1 A  járási  hatóság  a  tanácsok 
megalakulásáig  működött  az  épületben.  A tanácsok 1950-es  megalakulása  után a  kalocsai 
járási  tanács  először  a  mai  Hunyadi  utca  57.  sz.  alatti  épületben  (egykori  tröszt-ház) 
működött,  majd  az  egykori  államosított  és  felújított  érsekuradalmi  jószágkormányzóság 
épületébe (ma Beta Hotel Kalocsa) költözött. A Kossuth Lajos utcai épület földszintjén kapott 
helyet  1953  januárjában  a  frissen  alapított  Járási  Könyvtár.2 Az  épület  emeleti  részén 
szolgálati lakásokat alakítottak ki. A hatvanas évek elején tervezték, hogy az épületet emeleti 
részét  is  a  könyvtár  kapja  meg.  A szándék  csak  terv  maradt,  mivel  a  könyvtár  számára 
1962−63-ban  a  Hunyadi  utca  30.  sz.  alatt  lévő,  használaton  kívüli  zsinagógaépületet 
alakították  át.  A  könyvtár  kiköltözése  után  az  egész  épület  lakóház  lett.  A  városi 
örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja.3

(Fotó: Voit Mária VÁTI 2004b)

1 ASBÓTH Miklós 1998. 140.
2 Uo. 170.
3 VÁTI 2004b.


