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  Az előző beszámoló óta június 20-án tartott ülést az értéktár bizottság.  

 Ezen öt javaslatból három új értéket vettünk fel a megyei értéktárba, úgy mint: 

- a Vasvár- szombathelyi Székeskáptalan szellemi és kulturális öröksége, levéltára és emlékhelye, 

-  A Vaskeresztesi Hiencz – német hagyományok fenntartása és továbbörökítése, 

-  Beszprémy Józsefné Népművészet Mestere munkássága 

Ezzel megyei értékeink száma 92-re emelkedett. 

 

Tavalyi Hungarikumos pályázatunk 3 milliós támogatásával lebonyolítottuk második megyei 

értéktáras iskolai vetélkedőnket, melyen 20 általános és 18 középiskolából vett részt mintegy 160 

fiatal. Továbbra is fő célkitűzésünk, a fiatalok bevonása a települési és megyei értékek gyűjtésébe és 

bemutatásába. A jó hangulatú vetélkedő a január 10-i döntővel fejeződött be.  

16 csapatból a két kategória nyertesei:   

- az általános iskolások megmérettetésében a Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda, Káld 

csapata, 

- a középiskolások közötti versenyben pedig a Boldog Brenner János Kollégium „Mindszent 

csapata”. 

Májusban ismét megyei pályázatot nyújtottunk be a Hungarikum Bizottság kiírására. 4 milliós 

támogatásban bízunk, melynek segítségével megjelentetjük a Vas Megyei Értéktár című kötetünk 

második, bővített kiadását. Ebben már közel száz megyei értéket mutathatunk be, nívós 

színvonalon. 

Ezenkívül egy rövid imázs-filmet is tervezünk megyei értékeinkről. 

 

Külön is meg kell említenünk a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának értéktári 

tevékenységét, mert bizottságunk munkáját nagyban elősegítik.  

Az intézet célja és feladata a nemzeti értékek feltérképezésének és élővé tételének elősegítése a 

közösségi együttgondolkodás módszertani támogatásával. A Vas Megyei Igazgatóság 2019-ben is 

több olyan mintaprogramot indított, amely az értékeken alapuló közösségépítést helyezi a 

középpontba. 

Programjában kiemelt szerepet kap a jól működő értéktár bizottságok példáinak bemutatása.  

A havi rendszerességgel megrendezésre került „Metszéspont” közművelődési szakmai műhelyben 

bemutatkozási lehetőséget kaptak helyi értéktár bizottságok pl.: Vép, Sárvár, Gyöngyös-menti 

Tájegységi Értéktár Bizottság, Oszkó, Szombathely. 

Kerekes Ferenc a Vas Megyei Értéktár Bizottság tagja a szakmai program állandó résztvevőjeként 



interaktív előadás keretében válaszolta meg a résztvevők kérdéseit. 

Az „Ifjúsági Honismereti Műhelysorozat” keretében a 14-24 éves korosztályt szólítja meg a 

Nemzeti Művelődési Intézet Gérce, Sitke, Káld, Nagysimonyi településeken. Az együttgondolkodás 

során ráirányítják a szervezők a figyelmet arra, hogy a honismereti tevékenység sokkal tágabb, mint 

a helytörténeti. A résztvevők közösen kutatják fel tájegységük, községük értékeit és a jövőtervezés 

során olyan projekteket dolgoznak ki, amelyek hozzájárulnak a „Jó itt élni” – érzés kialakulásához, 

az ifjúság gyökereinek, helyi identitásának megerősödéséhez. 

A mintaprogramok mellett a Vas Megyei Igazgatóság kiemelt célja volt 2019. első félévében egy 

részletes adatbázis létrehozása, amely a helyi értéktár bizottságok feltérképezésével, az elnökök 

elérhetőségeinek begyűjtésével kezdődött el és az értéktárba bekerült helyi különlegességek 

megismerésével folytatódik.  

Éles Krisztina az intézmény vezetője egyúttal bizottságunknak is aktív tagja. 

 

Végezetül tájékoztatunk arról, hogy június 6-án megyei értéktáras küldöttség keretében részt 

vettünk a testvérmegyénkkel közösen rendezett Értékturizmus Hargita és Vas Megyében című 

konferencián, Csíkszeredán.   

Itt köszöntőt mondott a két megyei elnök úr, a program keretében pedig jómagam bizottságunk 

munkáját mutattam be. 

Értéktől az élményig – értéktártól a turizmusig címmel Kevy Albert, a Vas Megyei Turizmus 

Szövetség alelnöke tartott előadást, bizottságunk tagjai közül   Merklin Tímea „Értékfeltárás a 

fiatalok bevonásával” címmel, míg  Dr. Zágorhidi Czigány Balázs „Épített örökségek múltja, 

jelene, jövője a Vas megyei értéktárban” témakörben tartott ismertetőt. 

Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk a székelyföldi, elsősorban pedig a Hargita megyei 

értékekről több féle megvilágításban.  

A konferencia zárásaként a két megye képviselőiként együttműködési megállapodást írtunk alá 

értékeink kölcsönös bemutatásáról és megismertetéséről. 
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