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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 2016. év második 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 2016. év második félévi működéséről készített
beszámolóját.

2. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Kulturális Bizottság döntéséről tájékoztassa a
Debreceni Értéktár Bizottság elnökét, Dr. Mazsu Jánost.

Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. január 3.
Szentei Tamás
osztályvezető

BESZÁMOLÓ

A Debreceni Értéktár Bizottság 2016. évi második féléves munkájáról.

A Bizottság 2016 második félévében egy alkalommal ült össze, október 11-én.
Ezen az ülésen meghívott vendégként jelen volt Lukácsné Dr. Pócsi Ildikó, az Önkormányzat
Szervezési és Jogi Főosztályának vezetője javaslat-előterjesztői minőségben, valamint China Tibor
főépítész. Mindkettejük javaslata fontos, a Debreceni Értéktár – mint a városi értékeket gyűjtő,
rendszerező szervezet – szempontjából.

Lukácsné Dr. Pócsi Ildikó javaslatának lényege az, hogy a debreceni – még el nem nevezett területek
– utcák névadása kapcsán az Önkormányzat is álljon elő javaslattal mindamellett, hogy több
szempontot kell figyelembe venni ebben az esetben. Tekintettel kell lenni az ott élők véleményére, az
adott közeg történeti vonatkozásaira.

Első lépésben a Szervezési és Jogi Főosztály megkereste a Műszaki Osztályt és velük együttműködve
térképezték fel lépésről – lépésre az elnevezetlen területeket, lásd például Pallag vagy a Bayk András
kert.
A feltérképezés következő fázisában szakértőket vont be; jelen esetben Dr. Hoffmann István nyelvész
professzor segítségét vették igénybe, aki az elkövetkezendőkben írásbeli állásfoglalást ad,
véleményezi a lehetséges elnevezési módokat, majd ezt a Szervezési és Jogi Főosztály a Debreceni
Értéktár Bizottság elé terjeszti és amennyiben itt is megszületik egyfajta állásfoglalás, azután a
Közgyűlés elé terjeszthetőek az elnevezésekkel kapcsolatos indítványok. Ezt a fajta új javaslati
rendszert dolgozták tehát ki az Önkormányzatnál, mellyel kapcsolatban az Értéktár tagságának
véleményét kérték az ülésen.

Fontos továbbá a már elnevezett utcák nevének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás is. Az Magyar
Tudományos Akadémia kiadott rendelkezése alapján, illetve a Kormányhivatal utasítása szerint
vannak olyan utcanevek (lásd például Debrecenben a Károlyi Mihály utca) melyek átnevezése
szükséges. Ez természetesen kényes téma mind a városvezetés, mind az ott élők számára.
Számukra mindenképp kényelmetlenséggel jár, hiszen új okmányokat kell csináltatniuk, plusz hivatali
ügyintézést jelent mindez, az Önkormányzat pedig kénytelen valamilyen más, jól indokolható nevet
választani, mely az ott élők számára is elfogadható, illetve az Magyar Tudományos Akadémia
rendelkezéseinek hatályába sem ütközik.

Fenti javaslattal kapcsolatban a Debreceni Értéktár Bizottság álláspontja az, hogy szívesen nyújt
segítséget az ügyben, magáénak érzi a fentiekkel kapcsolatos ügyintézésben való szerepvállalást
tevőlegesen is.

Másodsorban fontos eleme volt az értéktári ülésnek China Tibor főépítész úr gondolatainak,
felvetéseinek értékelése.
Főépítész úr írásban nyújtott be egy 5 pontos javaslatot, amelyben kéri, hogy a Debreceni Értéktár
bizottság a város építészeti, településszerkezeti és telekszerkezeti örökségét fogadja be.
Véleménye szerint a város identitásának megőrzésében kiemelt szerepet játszik annak építészeti
öröksége, s mindennek Értékek közé való felvétele.
Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a hajdan nagy múltú KELETTERV cégének hetven évre
visszamenőleg egyben megőrzött tervdokumentációja a város rendelkezésére áll, egybegyűjtve,
rendszerezve és ez olyan szellemi érték, mely úgyszintén megkívánja, hogy kulturált körülmények
közé kerülve, számítógépes formában feldolgozva hozzáférhetővé váljon bárki számára mintegy a
város nyújtotta szolgáltatásként.

A fenti javaslattal kapcsolatban is egyértelmű nyitottság volt tapasztalható az Értéktár Bizottság
részéről, hiszen valóban nagy horderejű kérdésről van szó, ennek megfelelően támogatandó és úgy
az előkészületekben mint a Bizottság általi elfogadtatásban is segítséget nyújt a szervezet.

Mindezen javaslatok mellett az Értéktár munkájának részeként a második félévben az alábbi
értékeket fogadta be, nyilvánította helyi értékké, melyek közül kiemelkedő fontosságú a több száz
éves múltra visszatekintő, egyedülálló Hajduthonet termékcsalád helyi értékké nyilvánítása, majd
rögtön ezzel egy időben annak továbbítása a Megyei Értéktárba.

85/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Békési Sándor tornászolimpikon életműve
86/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Réthy Sándor tornászolimpikon életműve
87/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Tarányi József olimpiai bajnokságon 5. helyezett birkózó
életműve
88/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Veres Győző világ- és Európa-bajnok olimpiai bronzérmes
súlyemelő életműve
89/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Kis-Tóth Sándor tornászolimpikon életműve
90/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: A Color együttes életműve
91/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: A Lux együttesről életműve
92/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: A Debrecen Dixieland Jazz Band életműves
93/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Váradi László és Váradiné Nagy Katalin bőrművesek
munkássága
94/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Hajduthonet termékcsalád
95/2016. (10.11.) sz. bizottsági határozat: Kacsás díszkút

(Megjegyzés: A továbbiakban egyeztetés szükséges a díszkút eredetét illetően, emiatt pedig az
Értéktár felveszi a kapcsolatot a Debreceni Gyógyfürdővel melynek területén található az említett
műtárgy)

A javaslattételek elbírálása mellett az Értéktár fontos feladatát képezi, hogy kapcsolatot tartson fenn,
ápoljon más települések Értéktáraival, illetve népszerűsítse, megismertesse értékeit.
Ennek okán az ősz folyamán részt vettünk a Budapesten megrendezésre kerülő Nagycsaládosok
Fesztiválján, ahol részint helyi sajátosságainkat mutattuk be, népszerűsítettük értékeinket,
gyermekek számára játszóházi foglalkozásokat szerveztünk, ügyességi játékokat vittünk a helyszínre,
illetve megkóstolhatták az érdeklődők a debreceni páros kolbászt. A Nagycsaládos Fesztivál szervezői
később a polgármester úrnak írt köszönő levélben fogalmazták meg, mennyire fontosnak tartották a
bemutatkozásunkat.
Ugyanilyen jellegű, népszerűsítő rendezvényen vettünk rész a debreceni Zamat és Pálinka Fesztiválon
is, ahol a Debreceni Értéktár külön standdal szerepelt a rendezvény ideje alatt. Végül, de nem utolsó
sorban szeptemberben a Vajdahunyad Várában a Szarvasmarha Fesztiválon vendégeskedtünk három
napon át, ahol szintén az Értéktár már befogadott rétékeit népszerűsítettük.

A jövőben is az a célunk, hogy a régión belül és kívül is más települések értéktáraival is szeretnénk
felvenni a kapcsolatot és tapasztalatokat cserélni, valamint minden olyan jellegű rendezvényen
szeretnénk megjelenni ahol bemutathatjuk azokat az értékeket, melyek méltán válhattak az Értéktár
részévé.

