
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Békési Helyi Értéktár Bizottság 2013. október 31-én, a Városháza Kistermében 

(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott üléséről.  

 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, elnök 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Kálmán Tibor elnökhelyettes 

 Balog Gáborné bizottsági tag 

 Mester Péter bizottsági tag 

 Varga István bizottsági tag 

 Csuta György szakértő 

 Deákné Domonkos Julianna szakértő 

 Farkas Lászlóné szakértő 

 Sápiné T. Ildikó szakértő 

 Dr. Szöllősi Bernadett jogász 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

  meghívottak  

  

Az ülés kezdésének időpontja: 14.00 h 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti és megköszöni, hogy 

az újonnan felkért szakértők is elfogadták a meghívást.  Megállapítja, hogy a meghívottak 

közül hatan nincsenek jelen. Ferenczi Sándor, Baligáné Szűcs Irén és id. Vámos László ők 

jelezték, hogy nem tudnak jönni. Csökmei László és Békési Zoltán részéről nem érkezett 

jelezés, hogy nem tudnának jönni. 

Elmondjam hogy, a második alaklommal ül össze a bizottság., de ebben a tágabb körben 

először. Ezzel a felállással talán el tudják indítani a gyűjtőmunkát. Feladat lenne, hogy a 

kiküldött anyag mintájára felépítsen a bizottság egy szisztémát, hogy pontosan hogyan kell 

majd felépülnie, milyen kritériumnak kell megfelelni a szóban forgó értéknek. Mi legyen 

helyi és mi megyei vagy országos, ennek a metódusát most meg is határozhatná a bizottság.  

Kiemeli, hogy komoly kezdeményezésről van szó. Fontos, hogy Békés is képviseltesse magát 

ezen a téren is. Meg kell határozni, hogy egy-egy témát, hogy bontson ki a szakértő vagy a 

javaslattevő. Véleménye szerint, ha helyi akkor nem szükséges túl sokat írni róla. Viszont, 

hogy ha az anyagot pályázathoz is használni akarja a város vagy civil szervezet, 

magánszemély akkor ennek megalapozottnak kell kennie. A legutóbb összeállított lista 

alapján javasolja a mai ülés munkatervét meghatározni.  

Véleménye szerint meg kellene határozni, hogy egy –egy témának milyen terjedelemben kell 

megjelennie.  Javasolja, ha helyi értékről van szó, akkor minimum egy oldalas anyagnak kell 

születnie. Kérdezi a tagok véleményét 

 

FARKAS LÁSZLÓNÉ szakértő: Nézete szerint sem volna rossz, ha egy séma szerint 

dolgoznának. Mert a jövőben esetleg ezt egy kiadványsorozatba is feltudja használni valaki. 

Véleménye szerint érdemes lenne arra is kitérni a mintában, hogy a javasolt érték a mai napig 

hogyan hat Békésre. Jelenlegi hatása és funkciója . 



 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szerinte akkor ezt a 4. pontban kellene jobban kifejteni és erre 

utalni a szöveges anyagban. Jelenlegi funkciója, hatása napjainkban címmel.  

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság döntsön, hogy a legutóbb 

felsorolt javaslatok és beérkezett lakossági ajánlások helyi vagy megyei szintűek legyenek. 

Továbbá szakembert is jelöljön ki arra, hogy ki melyeik témát dolgozza ki.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Álláspontja szerint is ennek a mai megbeszélésnek ez lenne a 

főirányvonala. 

Elmondja, hogy a békési szilvapálinka esetében az eredetvédettsége miatta nem kell ezt a 

lépcsőfokot ún. Magyar Nemzeti Értéktár Piramist bejárni. 

 

VARGA ISTVÁN bizottsági tag: A békési kolbászról hozott véleményét továbbra is 

fenntartja. Elmondása szerint jobb lenne az a megfogalmazás, hogy békés környéke kolbász. 

Régen a város központban nem csináltak kolbászt, hanem ez a tanyavilágra volt jellemző 

vagy a város  vonzáskörzetére. 

  

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szerinte valahogyan úgy kellene megírni a helyi kolbász 

leírását, hogy a helyi érintettek érdekei ne sérüljenek. Annak a receptúrája valóban a békési íz 

világot teljesítse meg. Ez a leírás maradandó lesz. Ezért is fontos, hogy értékálló legyen. 

Békési kolbászt úgy kellene megjelentetni, hogy az előállítója neve is szerepeljen. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA szakértő: Neki eszébe jutott az a kérdés, hogy a díjakat, 

kitüntetéseket nem lehetne felvenni a kulturális örökséget adományozó címszó alatt az 

értéktárba. Például a Békés városért kitüntetés vagy a KÉSZ – díj. Mint kulturális érték szóba 

jöhetne.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy szóba jöhet, mert a díj valamiért jár. Egy 

elismerési forma. A díj annak jár, aki valamilyen értékek teremett, a személy által képviselt 

eszmeiség is lehet érték.  

Mielőtt a munka elkezdődne, szeretne beszámolni és ismertetőt adni a Nefelejcs Békési 

Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület pályázatáról, amit a szervezet a mai 

napon fog benyújtani. Hamarosan megérkezik a pályázatíró is aki beszámol majd erről az 

ügyről. Az önkormányzat vállalta ennek az adminisztrációs feladatait. Három fő témára 

építették a projekt tervet, aminek a fő célja a nemzeti értékek kutatás, gyűjtése, rendszerbe 

foglalása lenne. Olyan témát szerettek volna felvetni a dokumentumába ami még nem volt 

teljes mélységgel kutatva. Földesi Boglárka pályázatíró állított össze, aki szeptember 16. óta 

dolgozik  a hivatalban és ez az első munkája. Megkéri, hogy ismertesse a projektet. 

 

FÖLDESI BOGLÁRKA pályázatíró: Köszöni szépen a szót. A megvalósítandó projekt célja a 

kulturális örökség részeként a békési alkotótevékenységhez, hagyományokhoz, a város és 

környékének történelméhez kapcsolódó szellemi és tárgyi javak megőrzését célzó 

gyűjtőmunka. A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület a 

pályázatban feltüntetett három témában (Püski Sándor jelentőség teljes kiadói 

tevékenységének bemutatása, Békés – Tarhosi Énekiskola, Zeneiskola, Zenei napok 

kiemelkedő hatása, valamint a békési kosárfonás mesterség egyedisége) gyűjtő, rendszerező 

munkát tervez végezni. Külső és belső szakemberek, tagjaik segítségével kíván közreműködni 

az egyesület. A pályázni kívánt összeg: 3.000.000 Ft. és témánként körülbelül 1.000.000 Ft-ot 

kíván felhasználni a gyűjtő- és rendszerező munkára a szervezet. 



 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést.  

Javasolja, hogy a bizottság most nézze át a kiküldött javaslatok listáját. Első pont az agrár- és 

élelmiszergazdaság altémán belül a Fűzvessző. Kérdezi, hogy erről mi a véleménye a 

bizottságnak.  

A bizottság egybehangzó véleménye szerint ez régen volt jellemező, ma már nem igazán lehet 

értéknek mondani. Összevonható a kosárfonással is.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja, hogy a Fűzvessző ne 

kerüljön bele a helyi értéktárba. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

4/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A fűzvessző helyi értéktárba történő felvételének elutasításáról szóló javaslatot elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

 IZSÓ GÁBOR polgármester: Következőkben kérdezi a gyógypemete cukorkáról mi a 

véleménye a bizottságnak. 

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Elmondja, hogy régen nagy keletje volt. Ma már nem is 

gyártják. 

 

DEÁKNÉ DOMONKOS JULIANNA szakértő: Szerinte a Palmetta Zenekar vezetője Kima 

Norbert fő állásban édességgyártó. Talán ők használják ezt az alapanyagot még most is. Lehet 

érdemes lenne ezt nem elvetni. Régen sokak megélhetése volt. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja a helyi értéktárba. Varga Istvánt kéri fel, hogy keresse 

fel a Kima Norbertet és állítsák össze ennek az anyagját.  

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

5/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A gyógypemete cukorka helyi értéktárba kerüléséről szóló javaslatot elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Békési vásár a következő, kérdezi, hogy erről mi a véleménye a 

tagoknak.  

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Szerinte helyi értékre minimum, hogy felkell terjeszteni. 

Vállalja, hogy kidolgozza.  

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/search?q=gy%C3%B3gypemete+cukorka&spell=1&sa=X&ei=BwQ7UqTMKcKYtAbw4oGIDw&ved=0CCoQvwUoAA


Békési Helyi Értéktár Bizottság 

6/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A békési vásár helyi értéktárba kerüléséről szóló javaslatot elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békési Szilvapálinka eredet védettség alatt van. Már 

megtalálható egy korábbi kezdeményezés hatására a nemzeti értéktárban. Ezt mindekképpen 

felkell terjeszteni a legmagasabb szintre. Békési Zoltán, a Békési Pálinka Zrt. vezérigazgatója 

arról tájékoztatta Polgármester urat, hogy elindította már az ügyet. Természetesen a helyi 

tárba is bele kell rakni. A szilvapálinka kidolgozásban a felelős Kálmán Tibor. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

7/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A békési pálinka helyi értéktárba kerüléséről szóló javaslatot elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mielőtt tovább mennének, a munkával javasolja, hogy a 

bizottság határidőt szabjon ki az anyagok kidolgozásához.  Javasolja a november végét 30-át 

megjelölni. A bizottság egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

8/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A kidolgozott anyagok leadási határidejének időpontját, a 2013. november 30-át elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Békési Kolbász. Van két féle megnevezés és felterjesztés is: a 

Békési környéki házi kolbász Varga Istvántól és a Békési Húsfeldolgozó Kft. féle házi vastag 

és vékony kolbász.  Javasolja, hogy mindkétféle menjen megyeibe. Van hozzá leírás, de ez 

kevés. Ezért felkéri Varga Istvánt, hogy gondoskodjon ezen leírások begyűjtéséről, hogy azok 

méltóak legyenek a további felterjesztetéshez. Felelőse Varga István. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

9/2013. (X. 31.) határozata:  

 

Békési környéki házi kolbász és a Békési Húsfeldolgozó Kft. féle házi vastag és vékony 

kolbász helyi értéktárba felvétele és a megyei értéktárba történő felterjesztése. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 



IZSÓ GÁBOR polgármester: Az egészség és életmód kategóriánál az első pont a Békési 

Termálvíz. 

 

FARKAS LÁSZLÓNÉ szakértő: Véleménye szerint úgy kellene ezt megfogalmazni, hogy a 

Békési Gyógyfürdő. Így a termálvíz is benne van. Készült egy kiadvány korábban, az lehetne 

az alapja ennek az anyagnak. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint a javaslat jó megfogalmazás. Javasolja így el 

elfogadni és menjen fel a megyei szintre. Felelőse Sápiné T. Ildikó. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

10/2013. (X. 31.) határozata:  

 

Békési gyógyfürdő a helyi értéktárba történő felvétele és a megyei értéktárba történő 

felterjesztése. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő, amiről döntenie kell a bizottságnak azok a békési 

Ártézi kutak. Kérdezi, hogy erről kinek mi a véleménye? Helyi tárban igen, de megyeibe talán 

nem kellene. A kidolgozásban felkérik Bíró Györgyöt. Felelőse Bíró György 

kapcsolatfelvételért Kálmán Tibor. 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

11/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A békési ártézi kutak helyi értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő kategória az épített környezet ahol a Körgát, Körös-

gát és a Mesterséges csatornák vannak megnevezve. Ezt a három témát lehetne egyben 

kezelni.  

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Szerinte mindenképpen hagyni kellene, mert a helyieknek 

érték és ezt egyben kellene kezelni, ahogyan ezt Polgármester úr javasolta. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A dokumentum kidolgozásában Miklós Lajos segítségét kérik. 

Kérdezi, hogy ez így elfogadható lesz e a bizottságnak? 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

12/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A Körgát, Körös-gát és a Mesterséges csatornák helyi 

értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 



IZSÓ GÁBOR polgármester: Ipari és műszaki megoldások kategóriában az első a békési 

Kosárfonás. Ez egyértelműen a nemzetibe. Ennek az anyagnak alapja a Nefelejcs Egyesület 

pályázata. Az anyag felelőse Deákné Domonkos Julianna és Balog Gáborné.  

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

13/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A békési kosárfonás helyi értéktárba történő felvétele és a 

nemzeti értéktárba történő felterjesztésről. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szivattyútelep egész berendezését szintén javasolja helyi 

értéknek és Miklós Lajost a kidolgozásban. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

14/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A szivattyútelep egész berendezésének helyi értéktárba 

történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő a Tárház, mely sok szakember szerint egy építészeti 

remek és a II. világháború. előtt építették. Helyibe bele kellene emelni szerinte és Bíró 

Györgyöt javasolja, hogy majd dolgozza ki az anyagot hozzá. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

15/2013. (X. 31.) határozata:  

 

A Tárház épületének helyi értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Az OptiGép által legyártott és feltalált gabona adapter 

mindenképpen szükséges lenne legalább a helyibe, hiszen nem csak országos, de a határon 

túli is népszerű. 

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Véleménye szerint a megyei is kellene felterjeszteni. 

 

FARKAS LÁSZLÓNÉ szakértő: Elmondja, hogy ismeri azt a személyt aki korábban ott 

dolgozott és biztosan sokat tud mondani erről. Az illetőt Liputz Györgynek hívják de már 

nyugdíjba vonult. Felveszi vele a kapcsolatot és beszélve  hogy segítsen. 

 

 

 

 



 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni szépen és ezt így javasolja elfogadni 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

16/2013. (X. 31.) határozata:  

 

Az OptiGép által legyártott és feltalált gabona adapterének 

a helyi értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő felterjesztési téma a Kenderáztató. Kérdezi a 

véleményeket, kinek mi a javaslata? 

 

BALOG GÁBORNÉ bizottsági tag: Elmondja, hogy a Kenderáztató a régi rosszerdei útnál 

volt. Korábban nagyon népszerű volt és sok embernek adott munkát Békésen. Javasolja, hogy 

helyi érték legyen mindenképpen. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a kiegészítést javasolja, hogy az elhangzottak 

alapján helyi érték legyen, melynek felelőse Balog Gáborné. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

17/2013. (X. 31.) határozata:  

 

Az egykori Kenderáztató a helyi értéktárba történő 

felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A következő téma az egykori Polgári Leányiskola épülete. 

Elmondja, hogy az épületet 1936-ban adták. Egykor nagyon különleges volt és a mai napig is. 

Petz Gyula békési mérnök, tervezte. Ezért javasolja, hogy legyen helyi érték. 

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Vállaja, hogy ezt kidolgozza és felveszi a kapcsolatot 

Csökmei László építésszel. 

 

FARKAS LÁSZLÓNÉ, szakértő:Szerinte, ha a leányiskola igen akkor a gimnázium épületét 

is kikellene emelni. Továbbá Békésen rengeteg olyan épített érték van, ami most ma nem 

hangzott el. Véleménye szerint Bíró Györgyöt felkellene arra kérni, hogy Békés építészeti 

értékeire tegyen javaslatot és majd utána attól függően helyi vagy megyei szinten dolgozza ki 

a témát. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a Farkas Lászlóné által elmondottak alapján a 

bizottság kérje fel majd Bíró Györgyöt erre a feladatra. 

 

 

 

 



 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

18/2013. (X. 31.) határozata:  

 

Bíró Györgyöt felkérése, hogy Békés építészeti értékeire tegyen javaslatot és majd utána attól 

függően helyi vagy megyei szinten dolgozza ki a témát. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A következő kategória a kulturális örökség. Itt az első a Békés-

tarhosi Zeneiskola. Javasolja, hogy külön legyen, kidolgozva Gulyás György tevékenysége is. 

Ennek a témának felelőse és szerinte a legalkalmasabb Farkas Lászlóné lenne. Továbbá ez 

utóbbi anyagot a nemzeti értéktárba kellene tovább javasolni. 

 

SÁPINÉ T. ILDIKÓ szakértő: Elmondja, hogy a Békés-tarhosi Zeneiskoláról van, már kész 

anyaga szívesen elkészíti a dokumentumot. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy a két témáról külön szavazzanak. Először is 

Gulyás György tevékenységéről. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

19/2013. (X. 31.) határozata:  

Gulyás György tevékenységét a nemzeti értéktárba 

javasolja felterjeszteni ezzel egy időben a helyi értéktárba 

felvenni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Békés-tarhosi 

Zeneiskoláról is ami szintén a nemzetibe menne.  

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

20/2013. (X. 31.) határozata:  

Békés-tarhosi Zeneiskola a nemzeti értéktárba javasolja 

felterjeszteni ezzel egy időben a helyi értéktárba felvenni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Püski Sándor és a könyvtár. Véleménye szerint ebben az 

esetben is külön kellene szedni. Legyen külön mint Püski Sándor személy az ő felterjesztését  

javasolja a nemzetibe, míg maga a könyvtár története a helyi értéktárba. Javasolja, hogy ezt 

Erdősné Sági Mária a Püski Sándor Könyvtár igazgatója dolgozza ki.  

 

 

 

 

 

 



 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

21/2013. (X. 31.) határozata:  

Püski Sándor személy felterjesztését  javasolja a nemzetibe, 

míg maga a könyvtár története a helyi értéktárba felvenni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ történetét a helyi értékbe 

kellene és Koszecz Sándor igazgató urat felkérni erre. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

22/2013. (X. 31.) határozata:  

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ történetét a helyi 

értéktárba felvenni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

. 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következő a Csuta Nemzetközi Művésztelep. Körükbe 

üdvözölheti a bizottság az ötletgazdát Csuta Györgyöt, ami nagy öröm. Vélemény szerint a 

nemzeti értéktárat kellene alapul venni.  Erre a legalkalmasabb Csuta György lenne. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

23/2013. (X. 31.) határozata:  

Csuta Nemzetközi Művésztelep a helyi értéktárba felvenni 

és felterjeszteni a nemzeti értéktárba. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békési hímzés kidolgozásában és megyei értéktár gazdagítása 

érdekében Balog Gábornét javasolja és felkéri a munkára. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

24/2013. (X. 31.) határozata:  

Békési hímzés a helyi értéktárba felvenni és felterjeszteni a 

megyei értéktárba. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZSÓ GÁBOR polgármester: A nemzeti értéktárba kellene felterjeszteni Jantyik Mátyás festő 

munkásságát. Ennek a felelőse Sápiné T. Ildikó. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

25/2013. (X. 31.) határozata:  

Jantyik Mátyás festő munkásságát a helyi értéktárba 

felvenni és felterjeszteni a megyei értéktárba. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Szikszay Sándor mézeskalácsmester hagyatékát amennyiben 

a bizottság is egyetért, a megyeibe javasolja. Ebben nagy szakértő a volt múzeum igazgató 

Baligáné Szűcs Irén. Polgármester úr felveszi vele a kapcsolatot. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

26/2013. (X. 31.) határozata:  

Szikszay Sándor mézeskalácsmester hagyatékát és 

munkásságát a helyi értéktárba felvenni és felterjeszteni a 

megyei értéktárba. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Békési viselet mindenképpen menjen a helyibe és felkéri 

Balog Gábornét, hogy dolgozza ki az anyagot. Kérdezi, hogy a bizottság ebben egyetért? 

 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

27/2013. (X. 31.) határozata:  

Békési viselet a helyi értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A sport kategóriában szerepel a Békés Torna Egylet (BTE- 

1892), Dr. Hepp Ferenc munkássága, és a békési sportkönyvön szereplő sportvezetők. 

Szerinte menjen a helyibe a BTE és a békési sportkönyvön szereplő sportvezetők, az 

előbbiekben Mester Péter az utóbbinak Kálmán Tibor a felelőse.  

Dr. Hepp Ferenc életútja a nemzeti értéktárba méltó. Az anyag kidolgozásában javasolja, 

hogy– Sápiné T. Ildikó és Deákné Domonkos Julianna működjenek együtt. 

Kérdezi, hogy ez így a tagoknak megfelelő és javasolja, hogy külön szavazzanak a három 

témáról? 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdezi, hogy a Békés Torna Egylet (BTE- 1892)kapcsolatos 

anyaggal és a javaslatokkal egyetértenek a bizottsági tagok? 

 

 

 

 



Békési Helyi Értéktár Bizottság 

28/2013. (X. 31.) határozata:  

Békés Torna Egylet a helyi értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdezi, hogy Dr. Hepp Ferenc életútját feldolgozó anyag 

kidolgozását és felterjesztését támogatják e tagok? 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

29/2013. (X. 31.) határozata:  

Dr. Hepp Ferenc életútját feldolgozó anyag a helyi 

értéktárba felvenni és felterjeszteni a megyei valamint a 

nemzeti értéktárba. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdezi, hogy a békési sportkönyvön szereplő sportvezetők 

helyi szintű felterjesztését támogatják e? 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

30./2013. (X. 31.) határozata:  

Békési sportkönyvön szereplő sportvezetők a helyi 

értéktárba történő felvétele. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor elnök 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A természeti környezetnél szóba került a legutóbbi ülésen a 

kunhalmok. Kérdezi, hogy erre kinek mi a javaslata? 

 

FARKAS LÁSZLÓNÉ szakértő: A gimnáziumban dolgozik Szelekovszky László és 

Egeresiné Julianna ők értenek hozzá. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy majd a bizottság vegye fel velük a kapcsolatot 

ez ügyben. Következő kategória a turizmus és vendéglátás. Már említette korábban a 

bizottság a Békés - tarhosi Zenei Napokat. Szorosan kapcsolódik a kulturális kategóriához. 

Javasolja, hogy próbálja meg a bizottság a nemzeti felterjesztést. Kérdezi Farkas Lászlónét, 

hogy elvállalja ennek az anyagnak a kidolgozását? 

  

FARKAS LÁSZLÓNÉ szakértő: Köszöni szépen a felkérést, örömmel eleget tesz a kérésnek. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdezi, hogy ez így elfogadható a tagoknak? 

 

 

 

 



Békési Helyi Értéktár Bizottság 

31./2013. (X. 31.) határozata:  

 

Békés - tarhosi Zenei Napokat a helyi értéktárba felvenni 

és felterjeszteni a megyei majd a nemzeti értéktárba 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Madzagfalvi Napokkal kapcsolatosan mi a véleménye a 

bizottságnak? Szerinte ez helyi és Koszecz Sándor az alkalmas a kidolgozásban. Javasolja ezt 

elfogadni. 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

32./2013. (X. 31.) határozata:  

 

Madzagfalvi Napok a helyi értéktárba történő felvétele. 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A Nefelejcs Egyesület rendezvényeiről a Tökmulatságról és a 

Nefelejcs Vigalomról egyben kellene szavazni a bizottságnak. Javasolja a helyibe 

felterjeszteni, kidolgozásban Balog Gábornét kéri fel. 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

33./2013. (X. 31.) határozata:  

 

Nefelejcs Egyesület rendezvényei a Tökmulatság és a 

Nefelejcs Vigalom a helyi értéktárba történő felvétele 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Következőekben az ételek kerülnek „terítkre” ezekről kellene 

dönteni.  

 

VARGA ISTVÁN bizottsági tag: Javasolja, hogy az összes ételt a Nefelejcs Békési Kulturális 

és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület dolgozza ki. Továbbá a felsorolásból kerüljön ki a 

cigányka és helyébe a májas, tüdős hurka legyen beírva.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszöni szépen a javaslatot, ennek mentén kéri, hogy a 

bizottság a felsoroltak mentén szavazzon a helyi értéktárba: 

 Kötött galuska leves,  

 Szilvalekváros papucs,  

 Salátaleves,  

 Birsalma kacsa leves,  

 Öregtarhonya, 

 Tepertőkrém,  

 Kásás béles,  

 Lakós cipó- kolbásszal töltött cipó,  

 Lapos borsó és lapos borsó leves, 

 Kürtös fánk 

 Májas, tüdős hurka 

 

 

 

 

 



Békési Helyi Értéktár Bizottság 

34./2013. (X. 31.) határozata:  

 

A kötött galuska leves, Szilvalekváros papucs, 

Salátaleves, Birsalma kacsa leves, Öregtarhonya, 

Tepertőkrém, Kásás béles, Lakós cipó- kolbásszal töltött 

cipó, Lapos borsó és lapos borsó leves, Kürtös fánk, 

Májas, tüdős hurka a helyi értéktárba történő felvétele 

 

 

VARGA ISTVÁN bizottsági tag: Véleménye szerint a Kíra Vendéglőt is érdemes lenne 

felvenni, mert az országos hírű és az ország első cigány vendéglője. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Amennyiben van erre személy, hogy javaslatot tegyen és 

kidolgozza nincs akadálya. 

A következőkben a lakosok által beérkezett javaslatokat kellene átnéznie a bizottságnak. 

Azok a felterjesztések, amelyekről az imént már szó volt nem szükséges újból megtárgyalni. 

Először a békési mézről kérdezi a bizottság véleményét. 

 

MESTER PÉTER bizottsági tag: Szerinte ez nem igazán jellemző. Nem javasolja felvenni. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi, hogy ez elfogadható e a bizottságnak? 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

35./2013. (X. 31.) határozata:  

 

A bizottság a békési méz helyi értéktárba történő 

felvételét nem támogatja.  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Winter Éva a kistermelő nyúltenyésztése. Erről is megkérdezi a 

bizottság tagjait. 

 

VARGA ISTVÁN bizottsági tag: Nem igazán rémlik a számára, hogy lenne régi időre mutató 

hagyománya itt békés és környékén.  

 

BALOG GÁBORNÉ bizottsági tag: Véleménye szerint sem jellemző. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a bizottságot, hogy nem javasolja felvételét a helyi 

értéktárba.  

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

36./2013. (X. 31.) határozata:  

 

A bizottság a Winter Éva a kistermelő nyúltenyésztését a 

helyi értéktárba történő felvételét nem támogatja.  

 

 



IZSÓ GÁBOR polgármester: Teleki utcán és a Bólyai utcán található fákról is érkeztek 

javaslatok. Ezzel érdemes lenne Szelekovszi Lászlót megbízni. Nézze meg, hogy mit javasol. 

Kérdezi, hogy ez így elfogadható a bizottságnak? 

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság 

37./2013. (X. 31.) határozata:  

 

Szelekovszi László szakértői véleményének bekérése után 

dönt a bizottság. 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást. 

Bezárja az ülést. 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Kálmán Tibor                                          Izsó Gábor 

                   elnökhelyettes                                                             elnök 


