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BESZÁMOLÓ 

a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről 
 

A VMÉB legutóbbi beszámolója - 2018. június 28. - óta eltelt időszakban három alkalommal 
ülésezett. 
 
A Bizottság személyi összetételében változás következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a 47/2018. (VI.28.) MÖK határozatában a VMÉB elnökének választott. Vörösmarty 
Éva a bizottság korábbi elnöke a megyei közgyűlés alelnöki tisztségét látja el. A VMÉB 
alelnökeként Végh László képviselőtársunk végzi a bizottság alelnöki munkáját.  
 
Mint a Bizottság új elnöke elkötelezett vagyok a megyei értéktár megkezdett munkájának folytatása 
iránt, és célom, hogy a jövőben tovább gyarapodjon a megye települési értéktárainak és értékeinek 
száma. 
 
1.  A Bizottság 2018. szeptember 27-ei ülésén közgyűlési napirendi pontot tárgyalt. 

 
2.  A Bizottság 2018. október 4-ei ülésén megtárgyalta a „Veszprém Megyei Értéktárba történő 
felvételre 2018. augusztus 22-ig beérkezett új javaslatok, valamint a 2018. április 26-án felvett 
megyei értékek Magyar Értéktárba történő felterjesztése” című előterjesztést. 

 

 
2018. AUGUSZTUS 22-IG BEÉRKEZETT 8 ÚJ JAVASLAT: 

Nemzeti érték megnevezése Javaslatot benyújtó neve Szakterületi kategória 

Ajka Városi Bányász 
Fúvószenekar Bányász Kulturális Egyesület kulturális örökség 

Pápa-Tapolcafőn eredő 
Tapolca-patak és forrásvidéke 
a közvetlenül hozzákapcsolódó 

tanösvénnyel 

Pápa Város 
Önkormányzatának Települési 

Értéktár Bizottsága 
természeti környezet  

Szilágyi Harangegyüttes Kapcsolat Szerviz Közhasznú 
Egyesület kulturális örökség 

A pápai Berta család kaptafa 
készítő hagyománya 

Pápa Város 
Önkormányzatának Települési 

Értéktár Bizottsága 
ipari és műszaki megoldások 

Mencshelyi "Kossuth - kilátó 
és tanösvény" 

Mencshelyi Települési 
Értéktár Bizottság 

természeti környezet, 
turizmus 

Mencshelyi vertcsipke Mencshelyi Települési 
Értéktár Bizottság kulturális örökség 

Zsédenyi István evangélikus 
lelkipásztor, gályarab 

emlékműve 

Mencshelyi Települési 
Értéktár Bizottság kulturális örökség 

A Veszprémi Püspöki (Érseki) 
Könyvtár kottatára és a 

kapcsolt dokumentumok 

Veszprémi Települési Értéktár 
Bizottság kulturális örökség 
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A bizottság az alábbi települési értékeket felvette a Veszprém Megyei Értéktárba: 

• Ajka Városi Bányász Fúvószenekar 
• Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke a közvetlenül hozzákapcsolódó 

tanösvénnyel 
• Szilágyi Harangegyüttes 
• A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya 
• Mencshelyi "Kossuth - kilátó és tanösvény" 
• Mencshelyi vertcsipke 
• Zsédenyi István evangélikus lelkipásztor, gályarab emlékműve 
• A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt dokumentumok 

 

A 2018. április 26-i ülésen a Megyei Értéktárba felvételt nyert értékek Magyar Értéktárba történő 
felterjesztéséről hozott döntésében az alábbi megyei értékeket javasolta a Bizottság: 
 

• Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred (kulturális örökség szakterületi kategória) 

A Magyar Értéktárba felterjesztett értékek: 

• Pápai Jókai Kör (kulturális örökség szakterületi kategória) 
 
3. 2018. november 22. kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontot tárgyalt. 
 
A korábban felvett értékekkel együtt jelenleg összesen 72 nemzeti érték gazdagítja a megyei 
„kincsestárat”. 
 
A Veszprém Megyei Értéktár elemei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján a 
www.veszpremmegye.hu → Értéktár → Értékeink → Veszprém Megyei Értéktár címszó alatt, 
szakterületi kategóriánként megtalálhatók. 
 
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban nem történt bejelentés új települési értéktár 
megalakulásáról. 
 
2018. november 16-án a Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei Irodájával közösen Veszprém Megyei Értékünnepet szervezett Nyárádon, a helyi 
Művelődési házban. A rendezvény délelőtti programja keretében került sor a Veszprém Megyei 
Értéktárba 2018-as esztendőben felvett 14 érték felterjesztői részére díszoklevél, tábla és plakett 
ünnepélyes átadására. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016-os évhez hasonlóan, idén is sikeresen pályázott az 
Agrárminisztérium, Hungarikum Főosztálya által kiírt, HUNG-2018 „A magyar kultúra értékeinek 
megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn 
keresztül” pályázatra. Jelen konstrukció lehetőséget biztosít egy kétfordulós vetélkedő 
megszervezésére, a megye felső tagozatos és középiskolás diákjai számára.  
 
Veszprém, 2018. december 7. 
 
 
 
 

Papp Tamás 
a Bizottság elnöke 

 

http://www.veszpremmegye.hu/�
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