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Kecskeméti Települési Értéktár  
Bizottság 

___________________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: 5.556-13/2016. 

 

BESZÁMOLÓ 

  

a Kecskemét Települési Értéktár Bizottság 

2016. október 20-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Értéktár Bizottság! 

 

I. Előzmények 

 

A települések szellemi és tárgyi értékeinek feltárása, megőrzése és bemutatása, valamint a 

nemzeti tudat erősítése érdekében az Országgyűlés elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, s annak végrehajtására a Kormány 

megalkotta a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendeletet. 

 

A fenti jogszabályok alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

147/2013. (V.30.) határozatával létrehozta a „Kecskeméti Értéktárat”, majd a 276/2013. 

(X.30.) határozatával megalakította a 15 tagú Kecskeméti Települési Értéktár Bizottságot (a 

továbbiakban: Értéktár Bizottság). Az Értéktár Bizottság 2015-ben a közgyűlés 87/2015. 

(IV.30) határozata értelmében öt új taggal kibővült. 

A Kecskeméti Települési Értéktárba (a továbbiakban: Települési Értéktár) felvett értékek 

gondozásával összefüggő adminisztratív feladatokat először a Nemzeti Művelődési Intézet 

Bács-Kiskun Megyei Irodája látta el, majd Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

303/2015.(XII.17.) határozata alapján 2016 januárja óta Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala. A Kecskemét város honlapjáról is elérhető ertektar.kecskemet.hu 

internetes felület részletes tájékoztatást nyújt az Értéktár Bizottság megalakulása óta eltelt 

közel három évben eddig felvett értékekről, valamint az elért eredményekről, programokról.  
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II. Tartalmi összefoglaló 

 

Az Értéktár Bizottság eddigi működése során tizenkettő ülést tartott, melyeken összesen 145 

javaslatot bírált el. 2016. évben eddig két alkalommal ülésezett a bizottság.  

 

2016. március 29-ei ülésen először az Értéktár Bizottsághoz előterjesztett helyi értékek 

befogadásának megvitatása történt meg: 

- a Magyar Szablya kecskeméti értékké nyilvánításával kapcsolatos, valamint  

- az Aurin Leánykar kecskeméti értékké nyilvánításának javaslata.  

A két javasolt érték felvételét a Települési Értéktárba a tagok egyhangúlag elfogadták. (Az 

erről készült határozatok az 1. és 2. számú mellékletet képezik.)  

A bizottsági ülés zárásaként a „Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés 

szakmai módszertanának átadása és külhoni települési értéktár létrehozása céljából” című 

pályázati program keretén belül Beregszászba utazó bizottsági tagok névsorának jóváhagyása 

történt meg. 

 

2016. június 7-ei ülésen a bizottsági ülésekről igazolatlanul távolmaradók bizottsági 

tagságának felülvizsgálatára került sor. A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatának II. fejezete „A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei” részének 3. pontjában 

foglaltakra tekintettel, egy bizottsági tag tagsága 2016. június 7-én megszűnt. 

A bizottsági ülésen elhangzott a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság tagjainak 

beregszászi látogatásáról szóló beszámoló, valamint a beregszászi vendégek kecskeméti 

látogatásának előkészítéséről készült terv. 

 

A fent leírt beregszászi együttműködés megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részt vett a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 

által kiírt HUNG-2015 kódjelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 

meghirdetett nyílt pályázaton. Az önkormányzat „A Beregszász és Kecskemét 

együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési 

értéktár létrehozása céljából” című pályázatához 2.050.000,-Ft összegű támogatást nyert el. 

Az Értéktár Bizottság a megalakulástól kezdődően nagy hangsúlyt fektet az értéktár 

bizottságot létrehozni kívánó települések szakmai támogatására, az értékgyűjtés 

módszertanának megismertetésére. Tevékenysége azonban mindezidáig nem terjedt a 

határokon túlra. Az önkormányzat azzal a céllal nyújtotta be pályázatát, hogy a megvalósítani 

tervezett programok és film segítségével előmozdítsa a külhoni értékek gyűjtését, a külhoni 

értéktár létrehozását, működtetését a testvérváros Beregszász településen a saját „jó példáján” 

keresztül.  

Az értékgyűjtés módszertanának átadása a pályázatnak megfelelően a következő két lépésben 

valósult meg: 

1. Előadásokból, programokból álló eseménysorozat megszervezése Beregszászon és 

Kecskeméten 

2. Film készítése – az eseménysorozat dokumentálása további ismeretterjesztés céljából 
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A projekt első lépéseként módszertani előadássorozat zajlott Beregszászon. 2016. május 18-

21. között a delegáció vezetőjeként Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú 

Város alpolgármestere, valamint a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság hat tagja utazott 

Beregszászra (név szerint: prof. Dr. Sztachó-Pekáry István elnök, Dr. Iványosi Szabó András, 

Kovács Ferenc, Süli-Csontos Ottó, Székelyné Kőrösi Ilona, Szőkéné Kopping Rita). 

Előzetesen kapcsolatfelvételre került sor a beregszászi értékgyűjtésben és értékőrzésben 

kiemelkedő szerepet játszó II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a 

Beregvidéki Múzeummal, hogy helyismeretükkel és szaktudásukkal segítsék a projekt 

megvalósulását. 

Az előadássorozat második része 2016. július 7-9-én zajlott Kecskeméten. Beregszász város 

delegációja az első napon bepillantást nyert a város központjában zajló XIV. Európa Jövője 

Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó programjaiba. Az ún. „Csiperó fesztivál” a 

Kecskeméti Települési Értékek listáján szerepel. Másnap a delegáció jelen volt a fesztivál 

keretein belül megrendezett „Magyarország öröme” elnevezésű eseményen, a határon túli 

magyar gyermekcsoportok ünnepélyes városházi fogadásán. Ezt követően Beregszász és 

Kecskemét értékeiről, értékátadási lehetőségeiről hangzottak el előadások, az előadók prof. 

Dr. Sztachó-Pekáry István, Babják Zoltán, Beregszász Megyei Jogú Város polgármestere, 

Darcsi Karolina, Beregszász Megyei Jogú Város képviselője, Dobos Sándor, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történésze és Dr. Iványosi Szabó András geológus voltak.  

 

Az előadásokról, programokról Beregszászon és Kecskeméten készített felvételekből film 

készült a Kecskemét-Beregszász értéktár-projekt dokumentálása, interjúkon keresztüli 

megvilágítása és magyarázata céljából, gyakorlati példák bemutatásán keresztül 

ismeretterjesztő jelleggel. A közel 40 perces film további célja a kecskeméti és a beregszászi 

helyi értékek gyűjtési és dokumentálási módszertanának átadása, gyakorlatban való 

alkalmazása, terjesztése. 

Beregszász tervei között régóta szerepel külhoni települési értéktár létrehozása, melynek 

megvalósítása jelen pályázat segítségével - reményeink szerint - sikeresen megkezdődhet. Az 

e projektben megvalósult programok keretében megismertetett értékgyűjtési technikák, 

ötletek segítségével várhatóan felélénkül Beregszászon a települési értékgyűjtés, valamint 

létrejön és hatékonyan működik a Települési Értéktár. Nem utolsósorban ismét egy fontos 

közös tevékenységgel gazdagodott a testvérvárosi kötelék, értéktár témakörben természetesen 

további tapasztalatcserék folynak.  

A pályázat lezárására 2016. szeptember 30-án került sor. 

 

Kérem a Tisztelt Értéktár Bizottságot, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. október 18. 

 

 

       Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 

         a Kecskeméti Települési Bizottság Elnöke       

               s.k   


