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a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 

2014. augusztus 29-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2014. első félévi 

tevékenységéről 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a 37/2013. (VI.28.) Kgy. számú határozatával hozta létre a 

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) és elfogadta működési 

szabályzatát. Ez a határozat tájékoztatásul valamennyi települési önkormányzat részére 

megküldésre került. 

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Bizottság 

félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a 

Közgyűlésnek. 

A Bizottság csak 2014-ben kezdte meg a működését a Közgyűlés által a 25/2014. (IV.25.) 

Kgy. számú határozattal jóváhagyott éves munkaterv alapján. Ennek oka a következő volt.  

A Bizottság legfontosabb feladata a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok 

elbírálása. 2014. márciusáig azonban egyetlen javaslat sem érkezett a megyei értéktárba 

történő felvételre, illetve egyetlen települési értéktár adatait sem küldték meg nyilvántartásba 

vétel céljából. 

A Bizottság 2014. első félévi tevékenységét az alábbiakban ismertetem. 

 

A Közgyűlés által jóváhagyott munkaterv szerint 2014. év első félévében március, április és 

június hónapokra tervezett ülést a Bizottság a következő napirendekkel: 

 

Március: 

 Előterjesztés a Bizottság 2014. évi munkatervének és pénzügyi tervének elfogadására  

 Tájékoztató a települési önkormányzatoknak a települési értéktárral kapcsolatos 

döntéseiről  

 Előterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium által „A nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására” című 2014. évi pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról  

 Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok 

megtárgyalására   

 

Április 

 Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok 

megtárgyalására  



 

Június 

 Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés részére a Bizottság 2014. első félévi 

munkájáról  

 Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok 

megtárgyalására  

 

A Bizottság a munkatervben foglaltaknak megfelelően 2014. március 4-én, április 24-én és 

június 26-án tartott ülést, a Bizottság mindhárom alkalommal határozatképes volt.   

A megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó első javaslat 2014. márciusban érkezett 

meg, 2014. június 30-ig összesen 123 javaslat érkezett. A Bizottság valamennyi javaslatról 

tárgyalt, és 63 javaslatról érdemi döntést hozott: 48 nemzeti értéket felvett a Bács-Kiskun 

Megyei Értéktárba, 15 esetben elutasította a javaslatot.  

A Bizottság 53 javaslat esetében hiánypótlási felhívásról, 7 javaslat elbírálása érdekében  

szakértői vélemény beszerzéséről döntött, illetve két esetben arról határozott, hogy – a 

hiánypótlás nem teljesítése miatt - a javaslatot érdemben nem tárgyalja. 

 

A Bizottság a következő nemzeti értékeket vette fel a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba: 

 

2014. április 24-i ülésen 

 

 Nemzeti érték megnevezése 

(Település, ahol a nemzeti érték fellelhető vagy 

ahonnan a javaslat érkezett) 

Nemzeti érték 

szakterületenkénti 

kategóriák szerinti 

besorolása 

1. Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó 

szakaszán (Fajsz) 

Kulturális örökség 

2. Szeremlei borsos kalács (Szeremle) Agrár- és élelmiszergazdaság 

3. Szeremlei pünkösdi ladikázás (Szeremle) Kulturális örökség 

4. Szeremlei ladik, ladikkészítés (Szeremle) Ipari és műszaki megoldások 

5. Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész 

munkássága (Kiskunfélegyháza) 

Kulturális örökség 

6. Kossuth Lajos kiskunfélegyházi díszpolgárságát 

megköszönő saját kezűleg írt levele, amely egyedülálló 

Magyarországon  (Kiskunfélegyháza) 

Kulturális örökség 

7. Móra Ferenc írói munkássága, kiemelve az alföldi 

paraszti életet megörökítő műveit (Kiskunfélegyháza) 

Kulturális örökség 

8. Petőfi Sándor költészete, kiemelten az Alföldről és a 

Kiskunságról írott versei (Kiskunfélegyháza) 

Kulturális örökség 

9. Szántó Piroska Kossuth- és Munkácsy-díjas 

festőművész életműve (Kiskunfélegyháza) 

Kulturális örökség 

10. Kiskunfélegyházi Városháza (Kiskunfélegyháza) Kulturális örökség 

11. Sobri Kupa Nemzetközi Halfőző Verseny 

(Nagybaracska) 

Turizmus és vendéglátás 

12. Szvetnik Joachim Emlékháza (Mélykút) Kulturális örökség 

13. Szvetnik Joachim hagyatékai (Mélykút) Kulturális örökség 

14. Bukovinai székely Istensegítsi Betlehemes Játék 

(Csátalja) 

Kulturális örökség 

15. Bukovinai székely szálán varrott hímzések (Csátalja) Kulturális örökség 

 



2014. június 26-i ülésen 

 

 Nemzeti érték megnevezése 

(Település, ahol a nemzeti érték fellelhető vagy 

ahonnan a javaslat érkezett) 

Nemzeti érték 

szakterületenkénti 

kategóriák szerinti 

besorolása 

1. Dunavecsei Református Templom (Dunavecse) Épített környezet 

2. Nagy Pál háza (Dunavecse) Kulturális örökség 

3. Petrovics Mészárszék (Kislak) (Dunavecse) Kulturális örökség 

4. Polgármesteri Hivatal (Dunavecse) Épített környezet 

5. Dunavecsei Híd (Dunavecse) Épített környezet 

6. Kékfestő tevékenység és Kovács Miklós tiszakécskei 

kékfestő mester életműve, melyet a tevékenység 

fennmaradása érdekében végzett (Tiszakécske) 

Kulturális örökség 

7. Történelmi Kun-szállás Foglalás (Kunszállás) Kulturális örökség 

8. Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjtemény 

(Kunszállás) 

Kulturális örökség 

9. Órák Háza (Kunszállás) Kulturális örökség 

10. Római Katolikus Templom (Tass) Kulturális örökség 

11. Tassi Református Egyházközség Temploma és kertje 

(Tass) 

Kulturális örökség 

12. Darányi sírkert (Tass) Kulturális örökség 

13. Darányi kastély (Tass) Kulturális örökség 

14. Szerbith kastély (Tass) Kulturális örökség 

15. Osztó- vagy Rózsa-sziget (Tass) Természeti környezet 

16. dr. Szelecsényi Zsigmond kút (Tass) Kulturális örökség 

17. Szigetfői Őrfa (Tass) Kulturális örökség 

18. Darányi Ignác szellemi hagyatéka (Tass) Kulturális örökség 

19. Bajai halászlé (Baja) Kulturális örökség 

20. Bajai Városháza (Baja) Épített környezet 

21. Kunszentmiklósi birkapörkölt (Kunszentmiklós) Agrár- és élelmiszergazdaság 

22. Bak-ér (Kunszentmiklós)  Természeti környezet 

23. Bácsbokodi Árpád-házi Szent-Erzsébet 

plébániatemplom (Bácsbokod) 

Kulturális örökség 

24. Bácsbokodi polgári és paraszt-polgári házbelsők freskói 

(Bácsbokod) 

Kulturális örökség 

25. Bácsbokodi búbos tyúkólak (Bácsbokod) Kulturális örökség 

26. Bácsbokodi Kegyeleti Park (Bácsbokod) Kulturális örökség 

27. Nemesnádudvari pincesorok (Nemesnádudvar) Kulturális örökség 

28. Kiss Cukrászda– Kiss Zoltán cukrászati termékei 

(Lajosmizse) 

Agrár- és élelmiszergazdaság 

29. Ortan Patrik – szíjgyártó és nyeregkészítő alkotói 

munkássága (Lajosmizse) 

Kulturális örökség 

30. Rimóczi László – Grillázs termékei (Lajosmizse) Agrár- és élelmiszergazdaság 

31. Tanyacsárda (Lajosmizse) Turizmus és vendéglátás 

32. Pusztatemplom romjai (Lajosmizse) Kulturális örökség 

33. Kerekdombi Termálfürdő (Tiszakécske) Turizmus és vendéglátás 

 

 



A Bizottság egyelőre egy nemzeti érték felvételét kezdeményezte a Magyar Értéktárba. 

 

A Bizottság a következő települési értéktárak adatait vette nyilvántartásba: 

 

1. Szeremlei Települési Értéktár 

2. Kiskunfélegyházi Értéktár 

3. Mélykúti Települési Értéktár 

4. Csátaljai Települési Értéktár 

5. Dunavecsei Települési Értéktár 

6. Kunszállási Települési Értéktár 

7. Bajai Települési Értéktár 

8. Helvéciai Települési Értéktár 

9. Lajosmizsei Települési Értéktár 

 

Két települési értéktár nyilvántartásba vételével kapcsolatban hiánypótlási felhívást adott ki a 

Bizottság.   

 

A fentieken túl tárgyalt a Bizottság  

 

a) a települési önkormányzatoknak a települési értéktárral kapcsolatos döntéseiről készült 

tájékoztatóról  

b) a megyei önkormányzat által a 2013. évi HUNGARIKUM pályázati felhívásra 

benyújtott, „Bács-Kiskun megye nemzeti értékeinek népszerűsítése” című pályázat 

keretében készülő kiadványról,  

c) a Bizottság munkáját segítő szakmai szervezetekkel, intézményekkel kötendő 

együttműködési megállapodásokról.  

 

a)A tájékoztatóban ismertetésre kerültek a megye települési önkormányzatainak az értéktárral  

kapcsolatos döntései, valamint a megyei közgyűlés elnöke és az értéktár bizottság elnöke által 

a települési önkormányzatok részére írt levelek. A tájékoztatót a Bizottság elfogadta.  

 

b)A megye egyes nemzeti értékeit bemutató kiadvánnyal kapcsolatban a Bizottság javaslatot 

tett a kiadványban bemutatásra kerülő nemzeti értékekre. Ezek egyrészt a megyében 

fellelhető, a megyéhez köthető hungarikumok, továbbá a Magyar Értéktárba felvett értékek, 

másrészt a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, illetve a megyében lévő települési értéktárba 

felvett értékek közül kerültek kiválasztásra. A kiadvány 2014. augusztus végére készül el.  

 

c)A Bizottság szakmai szervezeteket, intézményeket kért fel arra, hogy szakértői 

közreműködéssel segítsék a Bizottság munkáját. A megkötendő együttműködési 

megállapodásokról külön előterjesztés készült.    

 

Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Bizottság beszámolóját fogadja el.    

 

 

K e c s k e m é t, 2014. augusztus 15. 

 

          

 Szabó Sándor 

 

 


