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(2014. február 24. – 2014. augusztus 11. között eltelt időszak) 

 

A Települési Értéktár Bizottság vallja, hogy az értékfeltáró- megőrző, értékteremtő munkának 

jelentős szerepe van az új nemzedékek városunkhoz való kötődésének megerősítésében, 

nemzet- és nemzetiségtudatának kialakításában, megerősítésében, ugyanakkor a helyi és a 

megyei értéktárba felvett értékek pozitív irányban befolyásolják a település arculatát is. A 

bizottság elkötelezett a helyi értékek elismerésében, munkájának minél szélesebb körű 

bemutatásában, elismertetésében és bízik abban, hogy a pályázati források odaítélésekor is 

előnyben részesítik és az értékek tulajdonosai gazdasági téren is előnyhöz juthatnak termékeik 

értéktárba kerülésével. 

A Települési Értéktár Bizottság 2014. február 24-i képviselő-testületi ülésen számolt be a 

végzett munkáról, mutatta be a 20 felvett helyi értéket. Az azóta eltelt közel félév alatt is 

folyamatosan érkeztek az ajánlások, melyeket a Bizottság megtárgyalt, illetve döntött a helyi 

értéktárba történő felvételről vagy a Megyei Értéktárba történő terjesztésről. Mára 50-nél több 

regisztrált érték található az értéktár gyűjteményben, 30 javaslat a Megyei Értéktárba is 

továbbításra került. 2014. március 24-én felterjesztésre került a Famíliatészta Kft. négy 

terméke a Békés Megyei Értéktár Bizottsághoz. Ennek alapján a megyei bizottság májusban 

megtárgyalta a javaslatot és Megyei Értékké nyilvánította a csigatészta, az eperlevél, a 

tarhonya és a lebbencs száraztészta termékeket és kezdeményezte a Magyar Értéktárba történő 

felvételét. (A beszámoló mellékleteként csatolt táblázat szemlélteti, hogy ezen termék mellett 

további ajánlások is várják a megyei döntést.)  

A Bizottság megalakulása óta a Vidékfejlesztési Minisztérium két ízben, 2013-ban és 2014-

ben is pályázatot írt ki a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására, 

értéktárak működésének segítése céljából. Mindkét esetben pályázatot nyújtott be a 

Mezőberény Város Önkormányzata is és a Mezőberény Népfőiskola Alapítvány. A kiíró 



mindkét alkalommal az elbírálás során a civil szervezeteket támogatta elsősorban, így 

városunk esetében a Mezőberényi Népfőiskola Alapítványt. A pályázat lehetővé tette, hogy 

kifejezetten az értékek felkutatására, az adminisztrációs munkájára biztosítsanak munkatársat. 

A Települési Értéktár Bizottság tagjai a benyújtott értékek gyűjteménybe vétele mellett ezek 

népszerűsítését, megismertetését is célul tűzte ki. Városi, megyei rendezvényeken, 

eseményeken az összeállított anyag bemutatásra került, illetve szakmai konferenciákon, 

kiállításokon is látható volt, melyeket többségében az OPSKK munkatársai készítettek elő.  

Programok, események: 

• Az Értéktár Bizottság elnöke a megyében rendezett szakmai konferenciákon 

rendszeresen részt vett, pl. 2014. március 25-én a Csabagyöngye Kulturális 

Központban megrendezett Békés Megye Értékei elnevezésű szakmai napon  

• Értékekre alapozott helyi termék fesztivál és vásár szakmai napján 2014. március 25-

én, Siklósi István polgármester meghívott előadóként volt jelen a Csabagyöngye 

Kulturális Központban.  

• A bizottság bemutatta munkáját 2014. június 20-án a Muzeális Gyűjteményben 

megrendezett Múzeumok Éjszakáján, ahol a bizottság elnöke előadás tartott 

• Jelen volt a 2014. június 13-15-én Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé keretein belül 

megrendezett Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár 

szakmai konferencián és a Békéscsabai Sportcsarnokban rendezett kiállításon, ahol az 

OPSKK közreműködésével színvonalas bemutatóval adott ízelítőt Mezőberény 

értékeiből.  

Tervek szerint a Települési Értéktár Bizottság a Berény Napok keretében 2014. augusztus 18-

20-án „Mezőberény az elsők között” címmel kiállítást és szakmai napot szervez, az előkészítő 

munkát megkezdte. A háromnapos bemutatóval is a szeretné a bizottság a város lakóival 

megismertetni a bizottság feladatát, „mindennapi” munkáját, Ösztönzésnek szánja, hogy a 

település polgárai javaslataikkal folyamatosan bővítsék Mezőberény települési értéktárát. A 

kiállításon közel 40 helyi érték kerül bemutatásra, melynek az értékközvetítés mellett nem 

titkolt célja az is, hogy a piacképes termékek megjelenési lehetőséget kapjanak.  

Az ajánlások elkészítése továbbra is alapos, pontos, hitelt érdemlő munkát igényel, köszönet 

érte és mindazoknak, akik a felterjesztések összeállításában segítséget nyújtanak, akik 

ajánlásokkal segítik a gyűjtemény bővülését. 

 

Mezőberény, 2014. augusztus 11. 

Körösi Mihály  

    elnök 


