Tisztelt Gégényi Lakosok!
2012. április 2-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a Magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.). A törvény
megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének
biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán
lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az
országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.
Gégény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 75/2015.(IX.29.) határozatával döntött a
Települési Értéktár létrehozásáról, a 76/2015.(IX.29.) határozattal pedig létrehozta a Gégényi
Települési Értéktár Bizottságot, a helyi értékeket folyamatosan feltérképező célrend
szisztémájára építve. A Bizottság elnöke: Zakor Ildikó polgármester, tagjai: Balázsné Keller
Olga jegyző, Kőrösi Gézáné óvodavezető, Lukács Valéria vállalkozó, Soltész Béla
iskolaigazgató.
A Gégényi Települési Értéktár Bizottság 2016. szeptember 12-i ülésén, négy értéket vett fel a
helyi értékek közé:
1. Az 1/2016.(IX.12.) határozattal: Gégény szülötte, Szilágyi László 1956-os mártír
emlékezete.
2. A 2/2016.(IX.12.) határozattal: A több száz éves múltra visszatekintő, különleges
gégényi kézimunka népi hagyományőrző kultusza.
3. A 3/2016.(IX.12.) határozattal: Gégény, idén 113 éves Református Temploma.
4. A 4/2016.(IX.12.) határozattal: A híres „szabolcsi töltött káposzta”.
Az első három helyi érték, mint a kulturális örökség, a negyedik helyi érték, mint turizmusvendéglátás örökség került felvételre.
Gégény Község Önkormányzata és Települési Értéktár Bizottsága kéri a lakosságot, hogy ha
birtokolnak vagy tudomásuk van olyan helyi értékről (pl.: tipikus magyar étel, népszokás,
természeti kincs, kulturális örökség, egészséggel kapcsolatos megoldás, ipar vagy műszaki
találmány, építészeti alkotás, turisztikai vagy sporttal kapcsolatos érték stb.), mely értéktári
figyelemre méltó lehet, azt jelezzék, tegyenek javaslatot annak Helyi Értéktárba felvételére.

HUNG-2016 pályázat
A HUNG-2016 pályázaton „A Rétköz Értékeiért: Gégényi Települési Értéktár létrehozása
Dombrádi minta alapján” címmel 2.000.000 Ft támogatást nyert önkormányzatunk a Helyi
Értéktár létrehozására. A két rétközi település hasonló természeti adottságokkal és történelmi
múlttal, kulturális beágyazottsággal bír, ezért is szerencsés az együttműködés. A közös munka
első lépéseként 2016. szeptember 5-én megalakult egy „közös munkacsoport”, melynek
tagjai:
- Zakor Ildikó, Gégény Község polgármestere, a Gégényi Települési Értéktár Bizottság
elnöke,
- Balázsné Keller Olga, Gégény Község jegyzője, a Gégényi Települési Értéktár
Bizottság tagja,
- Kozmáné Kasza Veronika Dombrád Város polgármestere - a Dombrádi Települési
Értéktár Bizottság elnöke,
- Nagy János, Dombrád Város jegyzője, a Dombrádi Települési Értéktár Bizottság tagja,
- Kocsi Erika történész, a projektet koordináló szakértő, az első helyi értékek
javaslatának elkészítője.
A Munkacsoport elfogadta az Alapfilozófiát, amely alapján megindult a projekt
megvalósítása. A projekt 4 szakasza:
1. szakasz 2016.09.01.-09.30.
- Létrejött a Gégény és Dombrádi Helyi Értéktár Bizottságból egy közös munkacsoport.
- A munkacsoport kidolgozta az Alapfilozófiát.
- Logó megalkotásra került.
- A Gégényi Helyi Értéktár Bizottság 4 értéket felvett a Helyi Értéktárba.
- Megtörténtek az értéktárral kapcsolatos képzések, felkészítések.
2. szakasz 2016.10.01-10.31.
- Idősek estjén a helyi értéknek nyilvánított szabolcsi töltött káposzta, hagyományőrző
együttes és óvodások fellépése.
- Hagyományőrző bálon Dombrádi és Gégényi néptáncegyüttes együttműködése, közös
műsora, szabolcsi töltött káposzta, mint helyi érték.
- Gyerekeknek kézműves foglalkozása, általuk tervezett motívumok felhasználása a
táncruhához.
3. szakasz 2016.11.01.-2016.11.30.
- Vetélkedők, kézműves közös foglalkozások iskolában, óvodában.
- Idősek otthona és óvodások közös rendezvénye (sütés, főzés, kézimunka).
- Munkacsoport kidolgozta az ütemtervet: értéktárba került értékek bemutatása
közmeghallgatás keretében, gyerekek által készített kézműves dolgok kiállítása.
4. szakasz 2016.12.01.-2016.12.31.
- A projekt záró ciklusában a helyi hagyományőrző néptánc együttes produkciója,
fellépése az Adventi ünnepségsorozaton, kántálás.
- Kézműves foglalkozáson népi hagyományok felelevenítése, helyi értékmotívumokat
tartalmazó kézműves terméke készítése.
- Kézműves termékekből kiállítás szervezése.
- Munkacsoport értékelés a közös munkáról.
- Falu lakosságának megismertetése a helyi értéktárral.

Nyomtatvány: javaslattételi lap
Javaslat
……………………………………………………………………………………………….
„[helyi érték megnevezése]”
a Gégényi települési értéktárba történő felvételére
Készítette:
.…................................................................ (név)
.................................................................... (aláírás)
................................................................... (település, dátum)
I.A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név
Levelezési cím
Telefonszám:
E-mail cím:

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
………………….…………………………………………

II. AHELYI ÉRTÉK ADATAI
1. A helyi érték megnevezése:………………………………………………............................
2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód
□ épített környezet
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség
□ sport
□ természeti környezet
□ turizmus
3. A helyi érték fellelhetőségének helye:……………………………………………………….
4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik
□ települési
□ tájegységi
□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
7. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:
………………………………………………………………………………………………….
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1)
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

