
JEGYZŐKÖNYV 

 

mely készült a Debreceni Értéktár Bizottság 2014.01.29-én, a Debreceni Művelődési 

Központ Belvárosi Közösségi Házában (4024 Debrecen, Kossuth u. 1.) tartott bizottsági 

üléséről. 
 

jelen vannak: 

Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök 

Jantyik Zsolt bizottsági tag, megyei bizottsági elnök 

Dr. Kovács Béla Lóránt bizottsági tag 

Dr. Angi János bizottsági tag 

Dr. Gáborjáni Szabó Botond bizottsági tag 

Szentei Tamás  

Dallos - Nagy Gabriella 

Hajdu Beáta 

 

(a mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

 

Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, 

hogy a tagságból 5 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Az ülést 15 órakor megnyitja.  

Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogad. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés az értéktár alaplistájaként benyújtott javaslatokról 

2. Az értéktárba érkezett szakember ajánlások elfogadása 

3. Döntés az eddig benyújtott javaslatokról. 

4. Az értéktár alaplistájaként elfogadott értékek elemenkénti tárgyalása, befogadása. 

5. Egyebek 

 

1. sz. napirendi pont tárgyalása: 

 

A Debreceni Értéktár Bizottság alaplistájaként szolgáló javaslatok listáját előzetesen minden 

bizottsági tag megkapta. A tervezet alapos tanulmányozását követően a Bizottság jelen lévő 

tagjai nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják az 

Értéktár alapjául szolgáló javaslatok listáját. 

 

7/2014.(01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság elfogadja az 

értéktár alapjául szolgáló javaslatok listáját. 

 

2. sz. napirendi pont tárgyalása 

  

Az értéktárba érkezett ajánlások a szakmai segítségnyújtásról, illetve konkrét szakemberek 

személyéről, akik majd segítik a Bizottság munkáját a javaslatok elfogadásában szakvélemény 

írásával. A listát a jelen lévő tagok megtekintették és nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják. 

 



8/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság elfogadja az 

értéktárba a mai napig ajánlott szakembereket. 

3. sz. napirendi pont tárgyalása 

 

Döntés az eddig benyújtott javaslatokról, az értékek listája, illetve a bizottság döntése az 

alábbi táblázatban található: 

 
Sor-

szám 

Javaslat Támogatom Nem 

támogatom 

Hiányzó anyagok, indoklás 

1 Debreceni 

mézeskalácsosság 

 

a bizottság 

egyhangúlag 

elfogadta 

  

2 Debreceni Kerámia 

 

 

a bizottság 

egyhangúlag 

elfogadta 

  

3 Debreceni cifraszűr 

 

 

a bizottság 

egyhangúlag 

elfogadta 

  

4 Debreceni guba 

 

 

a bizottság 

egyhangúlag 

elfogadta 

  

5 Tímárház- 

Kézművesek Háza 

 

  a javaslat átnevezése szükséges, olyan 

névre, ami a tímárházban folyó 

hagyományőrző, kézműves 

tevékenységet tükrözi 

6 Debreceni páros- és 

farvillás bicska 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

7 Debreceni gyöngyös- 

bogláros párta 

 

a bizottság 

egyhangúlag 

elfogadta 

  

8 Debreceni 

Hagyományőrző 

Parcella( fejfás) 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

9 Hajdú játékcsalád 

 

 

  a bizottság szakértő, óvodapedagógusok 

véleményezését kéri, akik használják a 

játékokat. 

10 Nagy Sándor fafaragó 

népi iparművész 

munkássága 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

11 Debreceni Muskotály 

Szilva 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

12 Debreceni Bőtermő 

Meggy 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

13 Debreceni 

Világoszöld Borsó 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

14 Debreceni Sötétzöld 

Borsó 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

15 Pallagi Óriás 

Köszméte 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 



16 Debreceni Csormolya 

(Melampyrum 

nemorosum subs. 

Debreceniese) 

 

  a bizottság szakértő véleményezését kéri 

17 Őseink Hite c. 

katolikus egyházi 

kiállítás 

 

  Mazsu János Bizottsági elnök javasolta, 

hogy a Szent Anna plébániával 

együttesen egy értékként fogadja el a 

bizottság, egyeztetés Bosák Nándor 

Püspök Úrral 

 

18 Szent Anna plébánia 

 

  egyeztetés Bosák Nándor Püspök Úrral 

 

19 Barokk Katolikus 

temetőkápolna 

 

a bizottság 

egyhangúlag 

elfogadta 

  

20 Barokk monstrancia 

 

  Mazsu János Bizottsági elnök javasolta, 

hogy a Szent Anna plébániával 

együttesen egy értékként fogadja el a 

bizottság, egyeztetés Bosák Nándor 

Püspök Úrral 

 

21 Csikóbőrös kulacs 

 

  a bizottság szakvéleményt kér, illetve 

inkább a debreceni bőrművességet 

kellene javasolni. 

 

9/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni ütőfás mézeskalácsosság javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét.  

 

10/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Kerámiáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét.  

 

 

11/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni cifraszűrről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét.  

 

 

12/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Gubáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét.  

 

 

13/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni gyöngyös- bogláros pártáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi 

a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét.  

 

  

14/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Barokk Katolikus temetőkápolnáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét.  

 



 

4.sz napirendi pont tárgyalása: 

 

Az értéktár alaplistájaként elfogadott értékek elemenkénti tárgyalása, befogadása. Az 

értékeket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

 

Kiemelkedő nemzeti intézmény/épített vagy természeti értékek: 

1. Nagytemplom 

2. Nagyerdő 

3. Református Kollégium és Líciumfa 

4. Debreceni Egyetem 

5. Kossuth tér 

6. Déri Múzeum 

7. Alföldi Nyomda 

8. Hortobágy - úgyis mint kulturális világörökség 

 

A nemzeti kultúra kánonjait alakító értékek: 

 

9. Csokonai Vitéz Mihály életműve 

10. Szabó Lőrinc életműve 

11. Szabó Magda életműve 

12. Medgyessy Ferenc munkássága 

13. Tóth Árpád életműve 

14. Fazekas Mihály életműve 

15. Ady társaság 

16. Csokonai kör 

17. Méliusz Juhász Péter Herbáriuma 

18. Déri György hagyatéka  

 

A magyar kulturális örökség bemutatásában, népszerűsítésében kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó értékek: 

19. Virágkarnevál 

20. Debreceni Nyári Egyetem 

21. Nemzetközi Betlehemes Találkozó 

22. debreceni fürdőkultúra 

 

A nemzeti kultúra nemzetközileg ismert és elismert gasztronómiai értékei: 

23. debreceni páros kolbász 

24. debreceni töltött káposzta 

25. méz márcz termékek 

 

A debreceniséget kifejező fogalmak 

26. cívis polgár 

27. Kálvinista Róma 

28. pulykakakas 

 

A debreceni kézművesség értékei 

29. debreceni kisbunda hímzésmintája 

 



15/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Nagytemplomról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Értéktárba történő felvételét. 

 

16/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Nagyerdőről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Értéktárba történő felvételét. 

 

17/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Református Kollégiumról és Líciumfáról tett javaslatot, mint helyi érték és 

kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

18/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Egyetemről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

19/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Kossuth térről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Értéktárba történő felvételét. 

 

20/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Déri Múzeumról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Értéktárba történő felvételét. 

 

21/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja az 

Alföldi Nyomdáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

22/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Hortobágyról, úgyis mint kulturális örökségről tett javaslatot, mint helyi érték és 

kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

23/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja 

Csokonai Vitéz Mihály életművéről tett javaslatot, mint n helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

24/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja 

Szabó Lőrinc életművéről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

25/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja 

Szabó Magda életművéről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

26/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja 

Medgyessy Ferenc munkásságáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a  

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 



27/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja 

Tóth Árpád életművéről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

28/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja 

Fazekas Mihály életművéről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

29/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja az 

Ady társaságról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Értéktárba történő felvételét. 

 

30/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Csokonai körről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Értéktárba történő felvételét. 

 

31/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Méliusz Juhász Péter Herbáriumáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

32/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja Déri 

György hagyatékáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

33/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Virágkarneválról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

34/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Nyári Egyetemről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

35/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Nemzetközi Betlehemes Találkozóról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

36/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni fürdőkultúráról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

37/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Páros Kolbászról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

38/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Töltött Káposztáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 



39/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Méz márcz termékekről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

40/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Cívis polgár, mint debreceniséget kifejező fogalomról tett javaslatot, mint helyi érték és 

kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

41/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Kálvinista Róma, mint debreceniséget kifejező fogalomról tett javaslatot, mint helyi 

érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

42/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Pulykakakas, mint debreceniséget kifejező fogalomról tett javaslatot, mint helyi érték és 

kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

43/2014. (01.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni kisbunda hímzésmintájáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

 

5.sz. napirendi pont tárgyalása: 

 

Dallos-Nagy Gabriella tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a benyújtott pályázat formai 

követelmények tisztázatlansága miatt elutasításra került, és felhívja a figyelmet a hamarosan 

kiírásra kerülő pályázat benyújtására. 

 

Mazsu János említést tesz arról, hogy vidéken könnyebb lehet a benyújtott javaslatokat 

elbírálni, illetve nemzeti értékké nyilvánítani, ugyanis kisebb területről és kevesebb értékről 

van szó, és a vidéki emberek egyértelműen kinyilvánítják, hogy számukra mi fontos és mi 

képez értéket. Kéri a bizottság tagjait, hogy teremtsék meg a Debreceni Értéktár Bizottság 

súlyát, azaz feladatának fontosságát hangsúlyozni kell az emberek felé, nagyobb marketingre 

van szüksége az értéktárnak munkája megismertetésében. 

 

Szentei Tamás felhívja az egybegyűltek figyelmét arra, hogy minden elfogadott javaslatot 

továbbítani kell a megyei értéktárnak, illetve javaslatot kell tenni azokról az értékekről, amit a 

bizottság elég fontosnak tart arra, hogy tovább menjen a megyei szinten. 

 

Gáborjáni Szabó Botond bizottsági tag javaslatot tesz arról, hogy a benyújtott javaslatok 

közül, amik egybe tartoznak, egy javaslatként fogadja el a bizottság, mint például az Őseink 

Hite c. kiállítás a Szent Anna plébánián, a Barokk monstrancia szintén a Szent Anna 

plébánián található, és maga a Szent Anna plébániáról benyújtott javaslat egy nemzeti értéket 

képezzen. Erről egyeztetni kell Bosák Nándor Püspök Úrral. 

 

Mazsu János Elnök Úr kéri a bizottsági tagokat, hogy a következő hét keddig, azaz 

2014.02.04-ig e-mailben küldjék el javaslatukat arra vonatkozóan, hogy mely értékeket 

küldjük tovább magasabb szintű értéktárakba. 

 

 

 



FEALDATOK: 

 az elfogadott javaslatok eljuttatása a megyei értéktárba, 

 az elfogadott javaslatok az önkormányzat és a DMK honlapjára történő felkerülése 

 e-mail cím készítése 

 javaslattevő személyek értesítése a döntésről, és a hiánypótlásról. 

 Vidékfejlesztési Kar dékánját megkérni szakértő ajánlására az érintett javaslatoknál 

 szakmai ajánlás kérése a nem egyértelmű javaslatoknál 

 

 

Mazsu János levezető elnök megköszönte a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdu Beáta         Dr. Mazsu János 

jegyzőkönyvvezető        bizottsági elnök 

 

   

 

 


