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94/2019. (XII. 12.) MÖK határozat melléklete 

 

BESZÁMOLÓ 
a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019 év II. félévi tevékenységéről 

 

 

A megyei önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választása eredményére 

tekintettel a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: VMÉB) személyi összetételében 

változás következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 66/2019. (XI.28.) MÖK 

határozatával választotta meg a VMÉB elnökét, alelnökét és tagjait.  

 

Megköszönve a bizottság, kiemelten elődeim, Vörösmarty Éva elnök asszony, majd Papp Tamás 

elnök úr munkáját, mint a bizottság új elnöke elkötelezett vagyok a megyei értéktár megkezdett 

tevékenysége folytatása iránt, és célom, hogy a jövőben tovább bővüljön, gyarapodjon megyénk 

értékeinek száma.  

 

A VMÉB az előző beszámoló óta eltelt időszakban négy alkalommal ülésezett, és 30 határozatot 

hozott. 

 

1. A 2019. június 27-én 8:45 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat 

tárgyalt, valamint a megyei értéktárba történő felvételre 2019. június 4-ig beérkezett új 

javaslatokról, valamint a 2019. április 25-én felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő 

felterjesztéséről döntött 

 

2. A 2019. augusztus 22-én 8:45 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi 

pontokat tárgyalt, valamint a megyei értéktárba történő felvételre 2019. június 21-ig beérkezett 

új javaslatokról, valamint a 2019. június 27-én felvett megyei értékek Magyar Értéktárba történő 

felterjesztéséről döntött. 

 

3. A 2019. szeptember 26-án 8:45 perckor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi 

pontokat tárgyalt.  

 

4. A 2019. november 28-án 9:30 órakor kezdődő ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat 

tárgyalt.  

 

 

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban a megyei értéktárba történő felvételre beérkezett 

javaslatok: 

 

Nemzeti érték megnevezése Javaslatot benyújtó neve Szakterületi kategória 

Nesó Sándor csont-, szaru-, 

fafaragó pásztorművészete 

Öskü Község Fejlődésért 

Alapítvány 
kulturális örökség 

Békássy-Hollán Sírkápolna 
Prakfalvi Endre 

művészettörténész 
kulturális örökség 

Vadvirág Néptáncegyüttes és 

utánpótlás csoportjainak 

tevékenysége 

Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága 
kulturális örökség 

Veszprém Megyei Príma Díj  

Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége 

Veszprém Megyei Szervezete 

kulturális örökség  

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
épített környezet 



2 

 

A falakkal kerített történelmi 

belváros, Sümeg 
Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
épített környezet 

Sümeg város erődítményrendszere 

I.: a Vár 
Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
épített környezet 

Kisfaludy-kultusz, Kisfaludy 

Sándor élete és munkássága 
Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
kulturális örökség 

Darnay Kálmán életútja Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
kulturális örökség 

Kisfaludy Sándor magyar szüretelő 

éneke és annak továbbélése Európa 

himnuszában 

Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
kulturális örökség 

A plébániatemplom Maulbertsch-

freskói 
Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
kulturális örökség 

Sümegi Püspöki Palota Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
épített környezet 

Ramassetter Vince életútja Sümegi Helyi Értéktár 

Bizottság 
kulturális örökség 

 

A VMÉB a tárgyalt javaslatok közül az alábbiakat kiegészítésre visszaküldte a javaslattevők részére: 

• Kisfaludy Sándor Emlékház 

• A falakkal kerített történelmi belváros, Sümeg 

• Kisfaludy-kultusz, Kisfaludy Sándor élete és munkássága 

• Darnay Kálmán életútja 

• Kisfaludy Sándor magyar szüretelő éneke és annak továbbélése Európa himnuszában 

• Ramassetter Vince életútja 

 

A VMÉB az alábbi települési értékeket felvette a Veszprém Megyei Értéktárba: 

• Nesó Sándor csont-, szaru-, fafaragó pásztorművészete 

• Békássy-Hollán Sírkápolna 

• Vadvirág Néptáncegyüttes és utánpótlás csoportjainak tevékenysége 

• Veszprém Megyei Príma Díj 

• Sümeg város erődítményrendszere I.: a Vár  

• A plébániatemplom Maulbertsch-freskói  

• Sümegi Püspöki Palota 

 

A VMÉB az alábbi – 2019. október 21-ig beérkezett - javaslatokat a soron következő ülésén, 

előreláthatóan 2020. év elején tárgyalja: 

• Salföldi Mária Magdolna pálos kolostorrom 

• Pergő-Rozmaring Táncegyüttes 

 

A korábban felvett értékekkel együtt jelenleg összesen 82 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 VMÉB a Magyar Értéktárba terjesztette fel az alábbi megyei értékeket: 

 

http://www.veszpremmegye.hu/
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Nemzeti érték megnevezése 

 
Javaslatot benyújtó neve Szakterületi kategória 

Dr. Horn Miklós növénynemesítő 

kandidátus életműve és a nemesített 

„Lovászpatonai” növényfajták 

Lovászpatonai Települési 

Értéktár Bizottság 

agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 

Tési szélmalmok 
Tés Község Helyi Értéktár 

Bizottsága 

ipari és műszaki 

megoldások 

Nagy Sándor festő- és üveg-, 

grafikus- és textilművész életműve 

Veszprém Települési Értéktár 

Bizottsága 
kulturális örökség 

Nesó Sándor csont-, szaru-, 

fafaragó pásztorművészete 

Öskü Község Fejlődésért 

Alapítvány 
kulturális örökség 

Békássy-Hollán Sírkápolna 
Prakfalvi Endre 

művészettörténész 
kulturális örökség 

Vadvirág Néptáncegyüttes és 

utánpótlás csoportjainak 

tevékenysége 

Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága 
kulturális örökség 

Veszprém Megyei Príma Díj  

Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége 

Veszprém Megyei Szervezete 

kulturális örökség  

 

 

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban egy települési értéktár megalakulását jelentették be: 

 

1. Kemeneshőgyész Község Önkormányzata az 52/2019. (XI.13.) önkormányzati határozatával 

Települési Értéktár létrehozásáról döntött A Települési Értéktár Bizottság 2020. január 1. 

napján kezdi meg működését. 

 

A megyei értéktárral kapcsolatos rendezvények: 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és Sümeg Város Önkormányzata közös szervezésében valósult 

meg 2019. szeptember 28-án Sümegen a Bakony és Balaton Ízei Gasztroünnep és Veszprém Megye 

Értékeinek Napja. A rendezvényen Papp Tamás, a VMÉB korábbi elnöke díszoklevelet és „Veszprém 

megye értéke” logóval ellátott plakettet, valamint dísztáblát adott át a megyei értéktárba 2019-ben 

felvételt nyert 10 érték javaslattevői számára. 

 

Hungarikum pályázat: 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az 

Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya „HUNG-2019 a nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” 

kiírt pályázati felhívásán „A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása” 

támogatott tevékenység megvalósítására. 
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2015-ben jelent meg 37 megyei értékünket magyar, angol és német nyelven bemutató „Veszprém 

megyei értékek” c. reprezentatív kiadvány, amelynek folytatása az eltelt időszakban a megyei 

értéktárba újonnan felvett értékeket ismertető „Veszprém megyei értékek II.” c. könyv.  

A fenti pályázati forrás segítségével megvalósuló kiadvány szakmai összeállítása folyamatban van, a 

megjelenés tervezetten 2020. elején várható. 

  

 

Veszprém, 2019. december 5. 

 

 

 

 Nagyné Bátor Alexandra s.k. 

 a VMÉB elnöke 
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