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Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testület 

Települési Értéktár Bizottságának beszámolója 

 

(2014. augusztus 11.- 2015. február 11. között eltelt időszak) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben 

létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot, továbbá elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzatát és ennek alapján a bizottság évi két alkalommal 

beszámol és beszámolt működéséről:  

 I. beszámoló: 2014. február 10.  (68/2014.(II.24.) sz. határozat) 

II. beszámoló: 2014. augusztus 11.  (309/2014.(VIII.25.) sz. határozat) 
 

A Bizottság testületi döntés értelmében 3 tagból áll, elnöke Körösi Mihály, tagjai Kovácsné 

Nagy Krisztina, Kisari Miklós. 

A bizottság feladata továbbra is megszervezni a településen fellelhető nemzeti értékek 

azonosítását, létrehozni és bővíteni a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 

gyűjteményt és javaslata alapján megküldeni azt a megyei értéktárba.  

 

A helyi értékek és a megyei értéktárba javasolt értékek listája a www.mezobereny.hu oldal, 

Menü/Települési Értéktár pontban megtekinthetőek és ugyaninnen a javaslattevő ív is 

letölthető a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013, (IV.16.) 

Korm. rendelet 1. mellékleteként. 

 



2014. augusztus 11. óta eltelt időszak végzett tevékenysége: 

 

A nevezett időszakban a Települési Értéktár Bizottság három alkalommal tartott ülést, 

áttekintette a benyújtott helyi értékeket, összesen 83 anyaggal dolgozott, hozott határozatokat, 

melynek alapján jelenleg összesen 62 darab helyi érték került felvételre és 32 darab a megyei 

értéktárhoz továbbításra. 

• Az írásban beérkezett javaslatok elfogadás esetén a helyi értéktárba kerülnek. Az 

értékfeltárás célja: a település szellemi, tárgyi értékeinek összegyűjtése és 

dokumentálása, adatbázisba rendezése. 

• A Bizottság a hozzá beérkezett és általa véleményezett, arra érdemesnek tartó 

javaslatokat a megyei értéktárhoz továbbítja. A megyétől a Famíliatészta Kft. 4 db 

termékének kivételével nem érkezett visszajelzés, így egyelőre a csigatészta, az 

eperlevél, a tarhonya és a laska száraztészta termékek vannak Megyei Értékké 

nyilvánítva.  

• A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-ben is pályázatot írt ki a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésére 3 tevékenységi körre. A kiírt lehetőséggel Mezőberény 

Város Önkormányzata is élt és pályázata elbírálásra vár. A pályázat kapcsán, 

vélhetően a Települési Értéktár munkájának köszönhetően társszervezetek, megyei 

szervezetek kérték a bizottságtól az együttműködést, partnerséget. Pl. a Fenntartható 

Térségért Alapítvány pályázatához 22 helyi értéknyilatkozatot, melyeket nyertes 

pályázat esetén kiállításokon népszerűsítenek. A Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület hasonló céllal népművészeti értékekről kért nyilatkozatot. 

• Az elmúlt hónapokban a bizottság a környező települések értéktár bizottságainak 

munkájához nyújtott szakmai segítséget és adta át tapasztalatait a kezdődő munkához.  

• A bizottság tagjai a benyújtott értékek gyűjteménybe vétele mellett ezek 

népszerűsítését, megismertetését is tovább folytatja. Fontosnak gondolja ez után is, 

hogy a város lakói időről-időre ismerjék meg a felvett értékek sorát. Az összeállított 

anyagok bemutatásra kerülnek illetve szakmai konferenciákon, kiállításokon láthatók. 

A színvonalas bemutatkozások az Önkormányzat munkatársainak, az OPSKK 

munkatársainak, a bizottság tagjainak és több civilszervezetnek, közülük kiemelve a 

Mezőberényi Szlovákok Szervezetének köszönhetően valósult meg.  

• A bizottság munkája során igyekszik minél kevesebb javaslatot elutasítani, a hiányos, 

nem megfelelően kidolgozott javaslatokat átdolgozásra visszajuttatni a benyújtónak és 

döntését további szakmai állásfoglalások ismeretében meghozni. 



A több mint egy éves tapasztalat megerősítette, hogy szükséges a folyamatosan 

információáramlás hatékonyságának növelése az értékek beadásának módjáról és 

szükséges lenne egy központi módszertani segédlet összeállítása is, mely 

megkönnyítené és egységesítené a beadott javaslatok bírálatát.  

 

Programok, események a Települési Értéktár Bizottság szervezésében, koordinálásában: 
 

• 2014. augusztus 18-án Mezőberény az elsők között…címmel rendezett szakmai 

napot, ahol közel 40 helyi érték került bemutatásra a Piaccsarnokban kialakított 

értéktár helyen. A rendezvényt megtisztelte Farkas Zoltán a Békés Megyei 

Önkormányzat elnöke, a Békés Megyei értéktár Bizottság elnöke, Prohászka Béla, a 

Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségének alelnöke, szakmai 

társelnöke. Gondolatait osztotta meg Körösi Mihály, a Települési Értéktár Bizottság 

elnöke, Kovácsné Nagy Krisztina és Kisari Miklós, Települési Értéktár Bizottság 

tagja.  

• 2014. szeptember 23-án a Rólad, rólunk, értünk! címmel szervezett előadást a 

Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája a Csabagyöngye Kulturális 

Központban. A programra meghívást kapott Körösi Mihály TÉB elnök, aki bemutatta a 

megyében elsők között létrejött bizottságot, munkáját és megosztotta tapasztalatait. A 

Mezőberényi Szlovákok Szervezetének tradicionális értékeiről (házi szappan, mákos 

guba) Borgula Györgyné tartott tájékoztatást, majd Mezőberény gasztronómiai 

értékeiből kóstolhattak a jelenlevők.  

• 2014. december 11-én, a Nemzeti Művelődési Intézet a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet kapcsán 

Szakmai műhely az értékgyűjt ő munka jegyében címmel szakmai napot szervezett. 

A Földművelésügyi Minisztérium szerepe az értékgyűjtő munkában címmel Czakó 

Nikolett, a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának kommunikációs 

referense tartott előadást. Az eseményre felkérést kapott Siklósi István polgármester is, 

aki a Mezőberényben végzett, értékteremtő munkáról tájékoztatta a jelenlevőket.  

• A Mezőberényi Települési Értéktár bemutatóját mindhárom alkalommal a felvett és a 

döntésre váró gasztronómiai értékeinek kóstolója tette teljessé. Köszönet:  

 - Kovács Lajosnak a Famíliatészta Kft-nek 

- Tánczos Imrének (Tópart Vendéglő) a Berényi becsinált leves 

- Papp Editnek és Adamik Jánosnak az Adamik-féle mezőberényi házikolbász 



- Kovács István-Schaffer Ágnesnak a mezőberényi Kovács-féle házi kolbász   

- Tóth Jánosnak – Tóth szóda  

- Kis Sándornak-Mezőberényi savanyúság és a  

- Mezőberényi Szlovákok Szervezetének - mákos guba, háziszappan- támogatásért.  

A termékek bizonyították, hogy méltán kaptak helyet a Települési  Értéktárban. 

 

Összességében elmondható, hogy az emberek nyitott szemmel járnak a városban, láthatóan 

erősödik az értéktudat, felismerték, hogy az adatbázis értékekkel való megtöltése közös 

feladat, ezért azok összegyűjtéséhez, megismertetéséhez mindannyiunk közreműködése 

szükséges. Megállapítható azonban, hogy szóbeli javaslatok érkeznek, de az írásban 

benyújtottak száma csökkent. A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013, (IV.16.) Korm. rendelet 1. mellékletének kitöltése nem egyszerű, gyakran kutató 

munkát igénylő folyamat. Mindennek ellenére az Értéktár Bizottság célja megvalósult, a 

folyamat elindult, a helyi értéktár adatbázisa bővül és állandó értéktár kiállítás látható a helyi 

gyűjteményben. Továbbra is köszönet illeti az ajánlásokat benyújtó személyeket, 

intézményeket, civilszervezeteket és a bizottság tagjait, hogy aktívan közreműködtek a 

feladatban és hozzájárultak, hogy a felvett értékek méltó módon jellemezzék, határozzák 

Mezőberény város arculatát. 

 

 

Mezőberény, 2015. február 11. 

 

Körösi Mihály s.k. 

    elnök 


