
1.sz.melléklet 
A Kéthelyi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek kategóriák szerinti besorolása 

  2021. dec. 31-i állapot 
 

 
 A helyi/nemzeti érték megnevezése  

Sz.  Ssz. Határozat kelte, 
száma 

1.Agrár- és élelmiszergazdaság szakterület: Somogy Megyei 
Értéktárba felvett 

1. 1. 5/2017.I.31. Gerics Pál (1792-1869) munkássága  13/2018.(IX.19.)   
SMÉB hat. 

2.         
2. 

7/2017.I.31. Csáky Ferenc (1885-1954) munkássága  15/2018. (IX.19.) 
SMÉB hat. 

                                           2.Egészség és életmód szakterület:  
                                           3.Épített környezet szakterület:  
3.          

1. 
3/2017.I.31. Az I.vh hősi halottainak emlékműve  

4.          
2. 

4/2017.I.31. A II.vh hősi halottainak emlékműve  

5.          
3. 

17/2017.XII.11. A pápai I. ejtőernyős zászlóalj hősi halottainak emlékműve (sírkerjte)  
5/2018.(III.21.)SMÉB 
hat. 

6.          
4. 

18/2017.XII.11. Az egykori Fancsi-vár  
6/2018.(III.21.)SMÉ
B hat. 

7.          
5. 

19/2017.XII.11. A Szentháromság római katolikus templom  

8.          
6. 

20/2017.XII.11. A római katolikus plébániaház  



9. 7. 4/2018. IX.10. A Szentháromság-oszlop  

10. 8. 3/2019.VIII.12. A szőlőhegyi kápolna  

11. 9. 4/2019.VIII.12. A Kokas-híd  

   4.Ipari és műszaki megoldások szakterület:  
   5.Kulturális örökség szakterület:  
12.   1.       2/2017.I.31. A Kőkecske c. monda és a titkos alagutak legendája  
13.          

2. 
9/2017.I.31. Harmath Imre kéthelyi vonatkozású versei  

14.          
3. 

6/2017.I.31. Hegedűsné Bodenburg Lina színésznő pályája 14/2018. (IX.19.) 
SMÉB hat. 

15.          
4. 

10/2017.I.31 Dr. Jandrics István helytörténeti munkái  

16.          
5. 

8/2017.I.31. Szimpliczius Barcza József pályája                            16/2018. (IX.19.) 
SMÉB hat. 

17.  6. 11/2017.I.31. Az Olvasó lány c. szobor  

18. 7. 2/2018.IX.10. Barna Árpád művészi és pedagógiai tevékenysége Jav.2/2018.(IX.10.) 

19. 8. 3/2018.IX.10. A Kéthelyi Hímzőszakkör tevékenysége Jav.3/2018.(IX.10.) 

20. 9. 2/2019.VIII.12. A kéthelyi Asszonykórus tevékenysége  



21. 10. 5/2019.VIII.12. A Kastélydomb és Hunyady Nepomuki János legendája  

 22. 11.  2/2021.VIII.23. Kisslaki László írásai  

   6. Sport szakterület:  

23. 1.  3/2021.VIII.23.  A Kéthelyi Sakkszakkör tevékenysége és eredményei  

   7. Természeti környezet szakterület:  
24.   1.      15/2017.XII.11. A fehér gólyák és fészkelőhelyeik  

25.   2. 16/2017.XII.11. A vadgesztenyefák (fasorok és fasortöredékek)  
    8. Turizmus szakterület:  
 



Tájékoztató  
a Települési Értéktár Bizottság 
 2020 - 2021. évi működéséről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Települési Értéktár Bizottság 2020-2021-ben végzett munkájáról az alábbi tájékoztatót terjesztem a 
testület elé. 
 

Ismeretes, hogy a 2020-as, de a 2021-es esztendő is rendkívüli volt az ország, így a mi számunkra 
is. 2020-ban az értéktár bizottság elsősorban a COVID-19 vírus által okozott járvány, illetve ezzel 
kapcsolatosan hozott korlátozó rendelkezések miatt nem ült össze, nem tárgyalt javaslatokról.  

A 2020-as év a TÉB számára mégsem volt teljesen eseménytelen, mert a Magyar Értéktár 
létrehozásért felelős Agrárminisztérium 2020 tavaszán is kiírta a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 
szóló, HUNG-2020 jelű pályázatát, amelyre a bizottság elnökének a szakmai közreműködésével az 
önkormányzat Értékek bemutatása Kéthelyen címmel eredményes pályázatot nyújtott be. A 
márciusban kiírt pályázat eredményhirdetésére szeptemberben került sor. A bírálók 2.816.328,- Ft 
összegű támogatást ítéltek meg céljaink megvalósítására. Pályázatunk fő célja egy digitális elemeket 
is tartalmazó, a település nemzeti értekeit bemutató állandó jellegű kiállítás létrehozása és tárgyi 
feltételeinek a megteremtése, értékeinknek a felnövő nemzedék, de más életkori csoportok közti 
népszerűsítése is. A pályázat megvalósítása a késői eredményhirdetés, a járványhelyzet és a 
művelődési ház tánctermének felújítása miatt a 2021-es évre is áthúzódott, illetve a gyakorlati 
megvalósítása teljes egészében 2021-ben történt meg.  

Tudjuk, hogy a digitális korban a fiatalok körében már nem kellően hatékonyak a hagyományos 
ismeretközlés formák, ezért aktivitásra építő módszereket is alkalmaztunk a pályázatunk 
megvalósítása során. Első körben értékeinket bemutató rajzpályázatokat írtunk ki az általános iskolás 
korú gyerekeknek. A lebonyolításához Szatmári Norbert rajz szakos tanár, az alsó tagozat tanítóinak, 
valamint a művelődési ház dolgozóinak közreműködését kértük. A pályázati felhívást közzé tettük az 
interneten, a Kéthely Közélet Facebook oldalon, de a téli szünet után az iskolában nyomtatott 
formában is eljuttattuk a gyerekekhez. 
A pályázatok témái a következők voltak: 

1-4.osztályosok számára saját fantáziájuk alapján A kőkecske monda kőkecskéjének, a Kastélydomb 
legendájában szereplő vadászkastélynak, valamint az egykori Fancsi-várnak az ábrázolása. 
 
5-8.osztályosok számára az említett három értéken túl további tíz, az épített és kulturális 
örökségünk, valamint természeti értékeink közé tartozó értékek ábrázolása, szabadon választott 
technikával. Mindkét pályázat beadási határideje 2021. március 1-je volt.  
 

Az 5-8.osztályosok még egy pályázatot kiírtunk, mégpedig a Kéthelyi Települési Értéktár logójának, 
azaz egyedi azonosítójának a megtervezésére, azzal a szándékkal, hogy a győztes munkát fel fogjuk 
használni az értéktárba felvett értékeink azonosítására, megjelölésére. E pályázat beadási határideje: 
2021. február 20-a volt. 

 
A rajzpályázatra negyvenhat pályamunka érkezett. Ezek bemutatására szabadtéri kiállítást 

tervezünk a település központjában. A kiállítás megrendezésére csak augusztusban kerülhetett sor, 
mert a járványhelyzet miatt a megrendelt kiállítási eszközök szállítása hónapokat késett az eredeti 
határidőhöz képest. Sajnos a késedelmes szállítás mellett áremelkedést is tapasztaltunk. 
A kiállítás megnyitójára augusztus 12-én került sor a község forgalmas pontján, Hősök tere mellett, 
Arany János utca elején lévő zöldterületen. A helyszín választással az volt a célunk, hogy a 
településen központjában megfordulók, átutazók és azok a helyiek is, akik a művelődési ház 
rendezvényeit nem látogatják, megismerhessék értékeinket a gyerekek alkotásain keresztül. 



A kiállítás az egész ősz folyamán megtekinthető volt.  
A felső tagozatos tanulóknak kiírt logópályázatra csak egy, a balatonkeresztúri iskolába járó tanuló 

adott be két pályamunkát. Így ennél a pályázatnál eredményt nem hirdettünk.  
A rajzok zsűrizését a TÉB tagjai és felkérésre Kocsis Lajosné nyugalmazott pedagógus végezték 

el. A pályázat minden részt vevőjét jutalomban részesítettünk, a helyezést elért tanulók értékes díjakat 
kaptak a pályázatban megítélt támogatás terhére. A bizottság tagja, a Marcali Múzeum igazgatója, 
Vidák Tünde a különdíjasoknak ajánlott fel könyvjutalmat.  

A pályázat része volt több célcsoport számára az értéktár témakörében szervezendő foglalkozás is. 
Ezt a vállalást a nyár folyamán az iskolai táborokban tartott foglalkozásokkal teljesítettük. Az értelmi 
fogyatékosok otthona lakóinak, valamint a Nyitott Klub tagjainak is szervezetünk vetélkedőt, 
melyhez játékos feladatokat és kvíz kérdéseket a TÉB elnök állította össze. Az alsó tagozatos 
gyerekek és a Nyitott Klub tagjai számára a foglalkozásokat Balla Mária, a felső tagozatosok és az 
értelmi fogyatékos otthon lakói számára pedig a művelődési ház részéről Mika Ramóna tartotta meg 
és dokumentálta. 

 Az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázatunkban egy, a művelődési házban megrendezendő 
kiállítás is szerepelt. Ennek megvalósítása és főként a fiatalok aktivizálására, bevonására a nyár 
folyamán értékeink fotózására fotópályázatot írtunk ki. A pályázat nem nagyon keltette fel az 
érdeklődést. Egyetlen pályázat érkezett a fiatalság köréből, amelyet ifj. Pozsgai József nyújtott be. Az 
ő fotóiból a felújított táncteremben augusztus 25-én nyitottuk meg a tervezett kiállítást. A megnyitón 
sok érdeklődő volt jelen, a kiállítás nagy sikert aratott. A megnyitón képviseltette magát a Nemzeti 
Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság részéről Lovász Henriette igazgató. 
 

Az értéktár bizottság 2021-ben egy alkalommal, augusztus 23-án ülésezett, és két javaslatról 
döntött. Ezek: Kisslaki László írásai (2/2022.sz.hat.) és az idén 25 éves Kéthelyi Sakkszakkör 
tevékenysége és eredményei (3/2022.sz.hat.). E két érték bekerülésével huszonötre emelkedett a 
feldolgozott és ismertetett értékeink száma. A Sakkszakkör tevékenységének a felvételével már a 
sport kategóriában is szerepel érték. Értékeink dokumentációját a vonatkozó jogszabály szerint, 
tájékoztatásul megküldtük a Somogy Megyei Értéktár Bizottságnak, és a leírások felkerültek a 
községi honlapra is. (https://kethely.hu/kethelyi-telepulesi-ertektar/helyi-ertekek-gyujtemenye/) 

 
2021 novemberében levélben keresett meg bennünket a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, és 

tájékoztatott, hogy 2022-ben Somogyi értékek könyve címmel kiadvány készül, melyben a Somogy 
Megyei Értéktárba bekerült nemzeti értékek bemutatásra kerülnek. E kiadványhoz elkészítettük a 
Somogy Megyei Értéktárban szereplő hat értékünk ismertetőjét és megküldtük a megyei közgyűlés 
elnökének. 
 
 
Már bevett szokás, hogy az értéktárunkkal kapcsolatos aktuális eseményekről időről időre 
tájékoztatást adtunk a Kéthelyen c. Lap hasábjain a község lakóinak. A 2020-as esztendőben erre nem 
került sor, de 2021-ben a lap minkét megjelent számában közöltünk írást az értéktárral kapcsolatos 
eseményekről.  
Kéthely, 2022. február 8. 
 
                                                                                  
 
                                                                                  Balla Mária 
                                                                                   TÉB elnök 
                                                                                
 
Melléklet: A Kéthelyi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek kategóriák szerinti besorolása 
2021. dec. 31-i állapot. 
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