
JEGYZŐKÖNYV 

 

mely készült a Debreceni Értéktár Bizottság 2014.03.06-án, 9:00 órától 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 

Dallos - Nagy Gabriella 

Hajdu Beáta 

 

(a mellékelt jelenléti ív szerint) 

 

 

Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök köszönti az egybegyűlteket. Tájékoztatja a 

bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokban változás történt, mert az Alföldi Legendárium 

vezetője betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. A bizottság indoklását elfogadta és 

kezdeményezi egy következő bizottsági ülésen történő bemutatkozását. 

 

 Mazsu János megállapítja, hogy a tagságból 5 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Az 

ülést 9 órakor megnyitja.  

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

ellenszavazat nélkül elfogad. 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. A Kézműves Alapítvány bemutatkozása 

2. Döntés a Kézműves Alapítvánnyal való együttműködésről  

3. Alföldi Legendárium Klaszter bemutatkozása - elhalasztva 

4. Döntés az Alföldi Legendáriummal való együttműködésről - elhalasztva 

5. Döntés a javaslatokról 

6. Logó tervezetek áttekintése 

7. Egyebek 

 

 

1. sz. napirendi pont tárgyalása: 

Mazsu János Bizottsági Elnök köszönti Dr. Tar Károlynét a Kézműves Alapítvány 

képviselőjét, aki bemutatja az alapítvány munkáját, célkitűzéseit. Tar Károlyné elmondja, 

hogy az alapítvány céljai egybe esnek a Debreceni Értéktár törekvéseivel, hagyományőrző és 

érték felkutató munkájával. Jelzi a bizottság felé, hogy az előzetesen elküldött 

együttműködési megállapodásban személyi változás történt, amit javítani kell. 

A bizottság támogatja a Kézműves Alapítvány közös pályázatokon való részvételét, 

természetesen hivatalos egyeztetések után. Mazsu János megköszöni a részvételt és a 

tájékoztatást. 

 



2. sz napirendi pont tárgyalása 

Döntés a Kézműves Alapítvánnyal való együttműködésről 

 

 

A Bizottság zártkörűen szavaz a Kézműves Alapítvánnyal való együttműködésről. A 

Bizottság tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadják az együttműködésre tett kezdeményezést. 

 

44/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság elfogadja a 

Kézműves Alapítvánnyal való együttműködést, aláírja az együttműködési szerződést. 

 

 

3. sz. napirendi pont tárgyalása 

 

Az Alföldi Legendárium bemutatkozása elhalasztva 

4. sz napirendi pont tárgyalása 

 

Az Alföldi Legendáriummal való együttműködés elhalasztva 

 

5. sz napirendi pont tárgyalása. 

 

Döntési lap a Debreceni Értéktárba beérkezett javaslatokról -2014.03.06 

 
Sorszám Javaslat Támogatom Nem 

támogatom 

Szükséges kiegészítő 

dokumentumok 

 

Tovább 

ajánlási 

szint(helyi, 

megyei stb) 

1 A Tímárház- 

Kézművesek Háza 

alkotógárdájának 

debreceni kézműves 

hagyományt átörökítő 

munkája 

igen   megyei 

2 Debreceni páros- és 

farvillás bicska 

 

 

igen   szakvélemény helyi 

3 Debreceni 

Hagyományőrző Parcella 

"fejfás" 

 

igen   helyi 

4  

Hajdú játékcsalád 

igen   helyi 

5 Nagy Sándor fafaragó 

népi iparművész 

munkássága 

  szakvélemény  

6 Debreceni Muskotály 

Szilva 

  szakvélemény  

7 Debreceni Bőtermő 

Meggy 

  szakvélemény  

8 Debreceni Világoszöld 

Borsó 

 

  szakvélemény  

9 Debreceni Sötétzöld 

Borsó 

 

 

  szakvélemény  

10 Pallagi Óriás Köszméte 

 

  szakvélemény  



11 Debreceni Csormolya 

 

  szakvélemény  

12 Őseink Hite c. katolikus 

egyházi kiállítás 

 

igen   helyi + 

13 Szent Anna plébánia 

 

igen   megyei 

14 Barokk monstrancia 

 

igen   helyi+ 

15 Csikóbőrös kulacs 

 

igen   megyei 

16 Gyermekrajz 

 

  szakvélemény  

17 Korona Gyermekrajz 

Gyűjtemény 

 

  szakvélemény  

18 Debreceni Füzéres 

Vásári Perec 

 

igen  szakvélemény megyei 

19 Regionális történelmi 

szőlőfajták 

 

  Angi János átnézi 

szakvélemény 

 

20 A nagytemplom mögötti 

feltárt terület  

 

igen   megyei 

21 Csokonai emlékszoba 

 

igen   helyi 

22 Aranybika Szálló 

 

igen   megyei 

23 Debreceni ötvösség 

 

igen   megyei 

24 Zeleméri Csonka torony 

 

igen  szakvélemény megyei 

  

 

 

45/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja A 

Tímárház- Kézművesek Háza alkotógárdájának debreceni kézműves hagyományt 

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

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

46/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

debreceni páros és farvillás bicskáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

helyi értéktárba történő felvételét. 

 

47/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

debreceni hagyományőrző parcella, „fejfás”-ról  tett javaslatot, mint helyi érték és 

kezdeményezi a helyi értéktárba történő felvételét. 

 

48/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Hajdú játékcsaládról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a helyi értéktárba 

történő felvételét. 

 

 

49/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Őseink Hite c. katolikus egyházi kiállításról tett javaslatot, mint helyi érték és 

kezdeményezi a helyi értéktárba történő felvételét, mindaddig amíg kiegészítő javaslat 

nem érkezik, hogy Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba kerülése kezdeményezhető legyen. 



 

50/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Szent Anna plébániáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-Bihar 

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

51/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Barokk monstranciáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a helyi 

értéktárba történő felvételét mindaddig, amíg kiegészítő javaslat nem érkezik, hogy 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba kerülése kezdeményezhető legyen. 

 

52/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

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

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

53/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Debreceni Füzéres Vásári Perecről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

54/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a  

Nagytemplom mögötti feltárt területről tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi 

a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

55/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Csokonai emlékszobáról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a helyi Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

56/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

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

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

57/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

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

Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

58/2014 (03.06) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a 

Zeleméri Csonka toronyról tett javaslatot, mint helyi érték és kezdeményezi a Hajdú-

Bihar Megyei Értéktárba történő felvételét. 

 

6. sz. napirendi pont tárgyalása: 

 

Többek között a következő logó tervezetet nyújtotta be Bobonkáné Papp Antónia, mint a 

Debreceni Értéktár logója. A bizottság megnézte, de túl konkrétnak és összetettnek találta a 

terveket egy logóhoz, valamilyen stilizáltabb és egyszerűbb logót szeretne a Bizottság, amiről 

egyből Debrecen jut eszébe az embereknek, (mint például a Nagytemplom vonalrajza) ezért 

elvetette az ötletet, de köszöni szépen a kezdeményezést. 



 
 

7. sz. napirendi pont tárgyalása: 

 

Mazsu János Bizottsági elnök elmondja a bizottság tagjainak, hogy látogatást tett Bosák 

Nándor Püspök Úrnál. Fontosnak tartja a látogatást, hiszen Debrecen kettős püspöki székhely 

és a Római Katolikus Püspökség kicsit háttérbe szorul a Református Vallás mögött, nem 

fektetnek rá elég hangsúly, pedig fontos pillére Debrecennek. Ebben a kérdésben közösen kell 



előre lépni, ezért Elnök Úr és Püspök Úr egyetértésben felajánlják az együttműködést, hogy 

javuljon a Római Katolikus Egyház kommunikációja, marketingje ez kulturális és turisztikai 

szempontból is előnyös lenne. 

 

Mazsu János Bizottsági elnök felveti, hogy megbeszélést kezdeményez Pajna Zoltán 

Alpolgármester Úrral, hogy az induló Integrált városfejlesztési stratégia részévé váljon a 

kultúra, kulturális intézmények fejlesztése is, illetve az Értéktár is része lehessen, mert 

jelenleg kevés eszköze van a kommunikációra, marketingre, továbbfejlődésre. A bizottság 

egyhangúlag elfogadja a felvetést és támogatja a gondolatot. 

 

Dallos- Nagy Gabriella tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészítette a Március 13.ig 

beadandó pályázat anyagát, amit elküld a Bizottsági tagoknak áttekintésre, majd ezután 

benyújtja a pályázatot. A bizottság tagjai elfogadják a benyújtandó pályázatot. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………… 

Hajdu Beáta         Dr. Mazsu János 

jegyzőkönyvvezető       Bizottsági Elnök 


