Tájékoztató
Kéthely Község Települési Értéktár Bizottság 2019. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Települési Értéktár Bizottság 2019-ben végzett munkájáról és Kéthely Község Települési
Értéktáráról a Bizottság nevében az alábbi tájékoztatót terjesztem a testület elé.
Bizottsági munka:
A legutóbbi beszámolónk ( 2019. február 14.) óta eltelt időben a Bizottság 2019. augusztus 12-én
ülésezett. Az ülésen négy javaslatról tárgyalt és egyhangúlag döntött a Települési Értéktárba történő
felvételükről.
A 2019. aug.12-én a Bizottság elé került javaslatok:
Kategória:
A nemzeti érték megnevezése:
Épített környezet

Kulturális örökség

Határozat T

M

A szőlőhegyi kápolna

3/2019.VIII.
12.

x

-

A Kokas-híd

4/2019.VIII.
12.

x

-

A kéthelyi Asszonykórus tevékenysége

2/2019.VIII.
12.

x

-

A Kastélydomb és Hunyady Nepomuki János
legendája

5/2019.VIII.
12.

x

-

T = települési értéktár, M=Somogy Megyei Értéktár

A 2012.évi XXX.tv. 3. fej.3.§. 2. pontjában előírt kötelezettségünknek megfelelően a Települési
Értéktárba felvett nemzeti értékek dokumentációját (javaslattéti űrlapok, képanyag, támogatói
nyilatkozatok, képanyag felhasználási nyilatkozatai, határozatok) a Somogy Megyei Értéktár
Bizottság részére elektronikus formában a megadott határidőre megküldtük.
A javaslatokat benyújtó helyi lakosokat a döntésekről levében értesítettük, és a községi honlapot is
frissítettük az új adatokkal.
A Bizottság 2018-ban javaslatot tett Barna Árpád művészi és pedagógiai munkássága és A kéthelyi
Hímzőszakkör tevékenysége c. értékek megyei értéktárba történő felvételére. Ezen értékekről a
Somogy Megyei Értéktár Bizottság következő ülésén, 2019.március 12-i ülésén tárgyalt és
nemleges döntést hozott, a működési szabályzata 1. d.) pontja alapján, mely szerint a javasolt
értékek”nem öregbítik jelentősen Somogy megye hírnevét.”
A Települési Értéktár és értékeink népszerűsítése:
Kiállítások:
a.)2019.március 2-án a 60 éves Hímző Szakkör tevékenységét bemutató kiállítás létrehozásában a
dokumentációs anyag összegyűjtésével és rendszerezésével a Bizottság is részt vett. A
megnyitóbeszédet Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója és a Kéthelyi Települési Értéktár
Bizottság tagja tartotta.

b.) Október 23-án a Települési Értéktárba eddig bekerült értékeinket hosszabb ideig bemutató
kiállítást nyitottunk meg A kőkecskétől a vadgesztenyefákig címmel a Művelődési Ház
tánctermében az önkormányzattal közösen. A kiállítás 23 poszteren mutatja be fotókkal és rövid
szöveges ismertetőkkel értékeinket. A kiállításmegnyitó beszédét Vidák Tünde, a Marcali Múzeum
igazgatója és a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tagja tartotta.
Újságcikk:
A lakosság tájékoztatása és az értéktár iránti érdeklődés fenntartására a Kéthelyen 2019/4-es
számában cikket jelentettünk meg A kőkecskétől a vadgesztenyefákig címmel. A cikk ismertette az
újonnan felvett értékeket, továbbá beszámolt a hasonló című kiállítás megnyitójáról. A cikkekben
mindig felhívjuk a kéthelyieket további javaslatok benyújtására is.
Előadás:
Már szinte hagyomány, hogy a Nyitott Klub programjában minden évben szerepel az értéktár, mint
téma. 2019-ben a nagy érdeklődést keltő, az épített környezetünkbe tartozó Kokas-híd képes és
szöveges bemutatására került sor december 16-án. Ezt már megelőzte egy gyalogtúra is a Kokashídhoz. A kirándulásról, a Facebookra feltett fotók és tudósítás után számosan érdeklődtek és
keresték fel a hidat.
A Települési Értéktár Bizottság javaslatai értékeink gondozása, védelme érdekében:
Fontosnak tartjuk ismételten jelezni az értéktárba felvett értékeink gondozásával kapcsolatos
észrevételeket, problémákat, esetenként megoldási javaslatot is megfogalmazva.
1.)
Megismételjük a már a 2018-as és 2019-es beszámolónkban megfogalmazott javaslatunkat, amely a
középiskolások bevonására vonatkozott az 50 órás közösségi munka keretében a hősi halottak
sírjainak a gondozásába a nyári szünetben. Sajnos ez nem valósult meg. Fontos lenne, hogy az
idősebb korosztály mellett a fiatalok is részt vállaljanak az ilyen közösségi feladatokból is. A hősi
halottak tiszteletét, emlékük megőrzését, valamint a világháború következményeinek a megértését
is szolgálhatná ez a feladat. Kérem, hogy az önkéntes közösségi munka szervezésével megbízott
intézmény, szervezet hathatós intézkedését ennek a kérdésnek a megoldásában.
2.)
El kelne a segítség az értéktárba bekerült, lakott területen lévő öreg gesztenyefák termésének
összegyűjtésében is. Itt elsősorban az általános iskolások bevonására gondolok. Az összegyűjtött
gesztenye értékesítéséből befolyt összeg, ahogy a vasgyűjtésből befolyt is, az iskola céljait
szolgálhatná.
Pályázat:
Értéktár témában, a földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnökeként évről évre
megjelenő HUNG pályázati kóddal ír ki pályázatot. Erre 2019-ben is sor került. Benyújtott
pályázatunkat, ami egy kiállítás létrehozására vonatkozott, nem fogadták be, a beérkezett
nagyszámú pályázat miatt. A kiállítást ennek ellenére saját erőből létrehoztuk.
*
A Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a javaslattevőknek és mindazoknak
(magánszemélyeknek, civil szervezetek képviselőinek), akik az elmúlt időszakban bármilyen
módon segítették, illetve támogatták a javaslattételi (fotók, videók rendelkezésre bocsátása,
támogatói nyilatkozat adása) munkát, s hozzájárultak Települési Értéktárunk gyarapodásához.

Mellékletek:
1. Szakterületek (kategóriák) szerinti kimutatás a Települési Értéktárba és a Somogy Megyei
Értéktárba eddig felvett nemzeti értékeinkről.
2. A Bizottság 2020-as évre szóló munkaterve.
3. A Bizottság 2020-as évi működéséhez szükséges költségvetés-tervezet.
Kéthely, 2020.febuár 2.
.
Balla Mária
a Települési Értéktár Bizottság elnöke

1.sz.melléklet
A Kéthelyi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek kategóriák szerinti besorolása
2019. dec. 31-i állapot

A helyi/nemzeti érték megnevezése
Sz.
1.

Ssz. Határozat kelte, 1.Agrár- és élelmiszergazdaság szakterület:
száma
1.

2.

Somogy Megyei
Értéktárba felvett

5/2017.I.31.

Gerics Pál (1792-1869) munkássága

13/2018.(IX.19.)
SMÉB hat.

7/2017.I.31.

Csáky Ferenc (1885-1954) munkássága

15/2018. (IX.19.)
SMÉB hat.

2.
2.Egészség és életmód szakterület:
3.Épített környezet szakterület:
3.

3/2017.I.31.

Az I.vh hősi halottainak emlékműve

4/2017.I.31.

A II.vh hősi halottainak emlékműve

17/2017.XII.11.

A pápai I. ejtőernyős zászlóalj hősi halottainak emlékműve (sírkerjte)

1.
4.
2.
5.
3.
6.

5/2018.(III.21.)SMÉB
hat.
18/2017.XII.11.

Az egykori Fancsi-vár

4.
7.

6/2018.(III.21.)SMÉ
B hat.
19/2017.XII.11.

A Szentháromság római katolikus templom

20/2017.XII.11.

A római katolikus plébániaház

4/2018. IX.10.

A Szentháromság-oszlop

5.
8.
6.
9.

7.

10.

8.

3/2019.VIII.12.

A szőlőhegyi kápolna

11.

9.

4/2019.VIII.12.

A Kokas-híd
4.Ipari és műszaki megoldások szakterület:
5.Kulturális örökség szakterület:

12.

1.

13.

2/2017.I.31.

A Kőkecske c. monda és a titkos alagutak legendája

9/2017.I.31.

Harmath Imre kéthelyi vonatkozású versei

6/2017.I.31.

Hegedűsné Bodenburg Lina színésznő pályája

10/2017.I.31

Dr. Jandrics István helytörténeti munkái

8/2017.I.31.

Szimpliczius Barcza József pályája

11/2017.I.31.

Az Olvasó lány c. szobor

2.
14.
3.
15.

14/2018. (IX.19.)
SMÉB hat.

4.
16.
5.
17.

16/2018. (IX.19.)
SMÉB hat.

6.

18.

7.

2/2018.IX.10.

Barna Árpád művészi és pedagógiai tevékenysége

Jav.2/2018.(IX.10.)

19.

8.

3/2018.IX.10.

A Kéthelyi Hímzőszakkör tevékenysége

Jav.3/2018.(IX.10.)

20.

9.

2/2019.VIII.12.

A kéthelyi Asszonykórus tevékenysége

21.

10.

5/2019.VIII.12.

A Kastélydomb és Hunyady Nepomuki János legendája

6. Sport szakterület:

7. Természeti környezet szakterület:
22.

1. 15/2017.XII.11.
1.

23.

16/2017.XII.11.

A fehér gólyák és fészkelőhelyeik
A vadgesztenyefák (fasorok és fasortöredékek)

2.
8. Turizmus szakterület:

2.sz.melléklet
A Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság
munkaterve az 2020-as évre

Január:
Tájékoztató készítése a A Települési Értéktár Bizottság 2019-ben végzett munkájáról a képviselőtestület számára.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Balla Mária elnök
Február:
- Részvétel a képviselő-testület ülésén. Tájékoztatás adása Települési Értéktár Bizottság 2019-ben
végzett tevékenységéről Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete számára.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Balla Mária elnök
Március - december:
A Bizottság ülésrendjét a beérkező javaslatok időpontja és száma határozza meg, ennek függvénye
az értéktárral kapcsolatos adminisztrációs és tájékoztatási feladatok elvégzése is.

Kéthely, 2020. január 28.
Balla Mária
a Települési Értéktár Bizottság elnöke

Kéthely Község Települési Értéktár Bizottságának
2020. évi pénzügyi terve

A Bizottság a 2020. évi működésével kapcsolatosan várhatóan az alábbi kiadások merülnek fel.
A kiadás megnevezése:

Összeg:

Irodaszerekre (másolópapír, mappák, toll, stb.), postaköltségre

5.000 Ft

Elektronikus adathordozó (pl. írható DVD) beszerzése javaslatok továbbításához, 3.000 Ft
biztonsági mentéshez, adattároláshoz
Javaslattételi adatlapok mellékleteinek (videófelvétel, fotózás) díjára

15.000 Ft

Helyi értékek bemutatására, megismertetésére szervezendő rendezvény
költségeire
(plakát, fotónyomtatás, szórólap stb.)

20.000 Ft

Terepbejárás költségeire (üzemanyag)

10.000 Ft.

Mindösszesen:
Kéthely, 2020. január 27.

53.000 Ft

Balla Mária
elnök

