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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 122/2013.(V.30.) határozatában
döntött a Debreceni Értéktár, valamint a Debreceni Értéktár Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) létrehozásáról.
Ezzel egyidejűleg átruházta az értéktárral, valamint az értéktár bizottság működésével
kapcsolatos, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendeletben meghatározott hatáskörei gyakorlását a Kulturális Bizottságra és
felkérte a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót
félévente tűzze a Kulturális Bizottság napirendjére.
Dr. Mazsu János, a Bizottság elnöke elkészítette a Bizottság 2018. év első félévi működéséről
szóló beszámolóját, amelyben ismerteti, milyen feladatokat látott el ebben az időszakban a
Bizottság.
A beszámoló összegzi azokat az értékeket, amelyek a Debreceni Értékek közé bekerültek,
valamint azokat a rendezvényeket, amelyek a Bizottság bevonásával, segítségével valósultak
meg.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Kulturális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/ 2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletének 3.3 pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a 2012. évi XXX. törvény 2-3 §-ai,
valamint a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel
a 122/2013.(V.30.) határozatra:
1. elfogadja a Debreceni Értéktár Bizottság 2018. év első félévi működéséről készített
beszámolóját.
2. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Kulturális Bizottság döntéséről
tájékoztassa a Debreceni Értéktár Bizottságot.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. szeptember 6.
Szentei Tamás
osztályvezető

BESZÁMOLÓ
A Debreceni Értéktár Bizottság 2018. évi első féléves munkájáról.

A helyi értékeket bemutatandó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozási és
felhasználási szerződést kötött 2018 júniusában a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel. A
szerződés keretében a Médiacentrum Kft. újbóli megbízást kapott a Cívis Értéktár
magazinműsor elkészítésére, sugárzására, archiválására és internetes honlapon való
megjelenítésére. A Debrecen Televízió 2015. augusztus 20-án, Szent István ünnepének napján,
a keresztény magyar államalapítás emléknapján indította el a Cívis Értéktár című magazint. A
magazin arra vállalkozott, hogy bemutatja azokat az értékeket, hagyományokat, amelyek a
megyeszékhelyhez, illetve környékéhez kötődnek, és bekerültek a Debreceni Értéktárba (a
továbbiakban: Értéktár). A Cívis Értéktár kéthetente csütörtökön este, negyed kilenctől kerül
adásba a Debrecen Televízióban. A köztes heteken, ugyanebben az időpontban az adás
ismétlését lehet megnézni. A 25 perces adások esetenként 3-4 forgatott anyaggal, illetve
stúdióbeszélgetésekkel, szakértőket megszólaltatva, lehetőség szerint tematikusan mutatják be
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https://dehir.hu/musorok/civis-ertektar/ oldalon.
2018. január 22-én, Budapesten az Országházban adták át a Hungarikum Bizottság média díjait,
amelyet azon médiumok, szerkesztőségek, műsorok képviselőinek szántak, akik sokat tesznek
a hungarikum mozgalom népszerűsítéséért. Az első alkalommal odaítélt elismerést az MTVA
5-ös csatornájának Lexikon című műsora mellett a Médiacentrum Debrecen Cívis Értéktár című
magazinja kapta.
Az elmúlt évi városházi kiállítások látványos sikere után ismét kinyíltak a Régi Városháza
kapui a Múzeumok Éjszakáján. A tavalyi meglepetés kiállítás a látogatóknak a cívisváros
kormányzásának hagyományait, a városháza történetét, valamint a város és mindenkori
helyőrségének együttműködésén alapuló katonai hagyományait mutatta be – stílszerűen a MH
5. Bocskai István Lövészdandár és a város közös szervezésében. 2018-ban ez a hagyomány
folytatódott, újra közösen dolgozott a város, az Értéktár és a dandár. A téma, amire invitálták a
látogatókat: a DEBRECENI HUSZÁROK és a MAGYAR HONVÉDSÉG 170 ÉVE. A
rendezvény díszvendége Bihardiószeg volt. Többek között a következő programok várták az
érdeklődőket:

Debreceni huszárok kiállítás a Cívis Értéktár Galériában – hiteles dokumentumok, uniformisok,
fegyverek és archív fotók a legvitézebb huszártól, Simonyi óbestertől Széchényi Istvánon és
Békessy Bélán át Tisza István huszár ezredparancsnokig. Az eseményen a bihardiószegi és a
hajdú-bihari hagyományőrzők hiteles egyenruha másolatokban fogadták a látogatókat.
Fontos részét képezte mindezek mellett az elmúlt időszakban az Értéktár munkájának annak a
folyamatnak a beindítása, mellyel még ismertebbé kívánták tenni munkájukat. Tették ezt olyan
módon, hogy felhívással éltek Debrecen város lakossága felé, tervezzék meg az Értéktár
logóját. A pályázat célja az volt, hogy a város lakói még inkább magukénak érezzék ezt a
szervezetet, így részesei lehessenek a tervezés munkálatainak is. A pályaművek beérkezési
határideje augusztus 20-a volt. Amatőr és profi kategóriában került meghirdetésre a felhívás,
melyre ez idáig több mint ötven pályamű érkezett, s mely zsűrizését szeptemberben megkezdte
az Értéktár tagsága.
Az Értéktár által helyi értékké nyilvánított Béres András néprajzkutató munkásságára, életútjára
emlékezve fél éves megemlékezés sorozatot indított a Tímárház- Kézművesek Háza. Az
Értéktár és egyben a Debreceni Művelődési Központ méltó módon ünnepelte meg tehát Dr.
Béres András születésének 90. évfordulóját.
2018 januárjában benyújtásra került a „Román-magyar határon átnyúló Képzési Központ és
Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára” megnevezésű támogatási kérelem. A
projekt keretében megvalósításra kerülne a Közös Kulturális Értéktár működéséhez szükséges
infrastrukturális, műszaki, technikai és tárgyi feltételek kialakítása, a közösen megvalósított
képzési és értékmegőrzési tevékenységek megszervezése. A 2018. június 28-29-én Aradon
tartott Monitoring Bizottsági Ülés alkalmával a támogatási kérelem pozitív elbírálásban
részesült. 2018 második félévében várható a szakmai anyagok kidolgozása a Full Application
benyújtása érdekében.
A Debreceni Értéktár Bizottság 2018-as év első felében nem tartott bizottsági ülést. Tekintettel
arra, hogy nem került megfelelő számú és minőségű javaslat a Bizottság elé az értékké
nyilvánítás kapcsán, emiatt a bizottság nem hozott az első félévben határozatot.

