BESZÁMOLÓ

A Debreceni Értéktár Bizottság 2019. év első félévi munkájáról

A Debreceni Értéktár Bizottság első féléves munkáját fontos elemként alapozta meg a 2018-ban
elkészített, majd bemutatott „Cívis hagyományok és kreatív innováció” címmel létrehozott terv.
Az alkotóhármas (Kiss Árpádné viseletkészítő, Hangyel Roland designer, valamint
Mátrai-Nagy Andrea, mint etnográfus) közreműködésével megálmodott, a hagyományok
tiszteletén alapuló és ezekből a megújulás szándékával merítő viseleti darabok terveinek
elkészítése – a városvezetők és képviselőtestület számára – nagy tetszést aratott, melynek
talajáról indulva pályázati forrásokat kutattunk fel.
Mindezek következtében az Agrárminisztérium által a „Nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására” kiírt pályázaton sikerrel vettek részt az alkotók, így a közméltóságok számára
elkészítendő viselet egy darabját ebből a forrásból elő tudják állítani.
Ugyanerre a felhívásra Debrecen önkormányzata is nyújtott be pályázatot a Debreceni Értéktár
honlapjának fejlesztése címmel, a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel együttműködésben.
A Minisztérium ezt a munkát is támogatásban részesítette.
Szintén fontos elemét képezte az első féléves munkának, hogy továbbra is népszerűsítsék,
ismertebbé tegyék az Értéktár tevékenységét. Ebből kifolyólag többek között részt vettek a
március 1-3. között megrendezett Utazási Vásáron, ahol három napon át szóróanyagok
formájában és szóbeli tájékoztatással ismertették meg a város nagyközönségét a Debreceni
Értéktár sokrétű tevékenységével.
Majd ezt követően, április 12-én részt vettek a Főnix Csarnokban megrendezett
Építési és Lakberendezési Szakkiállításon, ahol szintén ízelítőt adtak az Értéktárba felvett
értékekről, azok történeti hátteréről. Az érdeklődőket felvilágosították arról is, hogyan tehetnek
javaslatot egyes témakörökben, milyen formanyomtatványokat és kiegészítő dokumentumokat
kell benyújtaniuk a javaslattevő adatlapokhoz.
Végül, de nem utolsó sorban május 4-én több mint nyolcszáz fő részvételével zajlott a TímárházKézművesek Házában az Első Debreceni Késes Fesztivál, amely több szállal is kötődött az
Értéktárhoz, hiszen a debreceni páros-, farvillás bicska a tavalyi évtől vált az Értéktár jeles
darabjává.
Többek között erről emlékeztek meg a rendezvény létrehozásával, egyben a több mint negyven
(Dunántúlról és régiónkból egyaránt érkező) késes mester részvételével egy jó hangulatú, nagy
népszerűségnek örvendő, sikeres rendezvényt valósítottak meg, ahol kiállítás, előadások és
késvásár tarkította a programot.
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