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Hungarikumok – Értékőr-program

Előzmények

Veszprém megyében – az akkori 
megyei Közművelődési Intézet koordi-
nálásával – 2007-től folyamatosan jöt-
tek létre minden kistérségben a Köz-
kincs Kerekasztalok, melyeknek egyik 
fő feladata a helyi értéktár kialakítása 
és nyilvánossá tétele volt. Ez Veszprém 
megye majdnem minden kistérségé-
ben megvalósult, a nyilvánossá tétel a 
www.erikanet.hu-n történt meg.

Majd Dr. Horváth Zsolt országgyű-
lési képviselő koordinálásával konferen-
cia sorozat indult a megyében kistérsé-
genként, 2009 áprilisától május végéig, 
melynek szakmai társszervezője szin-
tén az akkori Veszprém Megyei Köz-
művelődési Intézet volt. (A szervező és 
koordináló munkában részt vett Szám-
fi ra-Turupoli Nóra, jelenlegi Veszprém 
megyei területi koordinátor is.)

A  folyamat minden kistérségen 
egy mini-konferenciából, helyi érték 
bemutatóból és kiállításból, gyűjtés-
ből állt, majd záró konferenciával fe-
jeződött be Herenden.

Még ezen a nyáron Balatonalmádi-
ban megrendezésre került az I. Hunga-
rikum Fesztivál, július végén. Ősszel el-
indultak a műhelymunkák, amelyeken 
a valódi gyűjtés zajlott. Ez a folyamat 
egy összegző kiadvány elkészülésével 
zárult 2010 áprilisában. A  kiadvány 
címe: Hagyományok, Értékek és Hun-
garikumok Veszprém megyében.

A tevékenység azóta is folytatódik, 
Kincsesláda, kincsestár címmel, Dr. 
Horváth Zsolt országgyűlési képvise-
lő védnökségével. Kamra a Küngösi Falumúzeumban
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Ifj úsági Értékőr program

A  tevékenység 2011-ben indult, 
a  Fiatalok Lendületben Program tá-
mogatásával. A projekt gazdája a Pan-
non Térség Fejlődéséért Közhasznú 
Alapítvány, melynek élén dr. Horváth 
Zsolt áll, aki a Hungarikum-mozga-
lom elkötelezettje. A  megvalósítást 
Hoff ner Tibor és Bazsó Gabriella köz-
művelődési és közösségfejlesztő szak-
emberek segítették. A Pannon Térség 
Ifj úsági Értékőr Hálózat című, nemze-
ti ifj úsági kezdeményezés típusú pro-
jekt Nemesvámos központtal valósult 
meg, összesen 20 település bevonásá-
val. A  tevékenységük a művészet és 
kultúra téma köré épült, ezen belül 
kiemelten a hagyományápolás és ér-
tékmegőrzés területére koncentrálva.

Célja az volt, hogy a program so-
rán együttműködő fi atalok bevoná-
sával, aktív részvételével a veszprémi 
kistérségben meglévő értékek felku-
tatását, rendszerezését, archiválását, 
nyilvános bemutatását megvalósítsák 
úgy, hogy közben a helyi fi atalok meg-
tapasztalják, megtanulják az együtt-
működésen, konszenzuson alapuló 
kreatív csoportmunka módszerét és 
személyes fejlődésük által aktív helyi 
társadalmi részvételük erősödjön, és 
a program későbbi folytatásában más 
fi atalok segítőivé válhassanak.

Jelenleg, 2013 őszétől indul a 
Nemzeti Művelődési Intézet Veszp-
rém Megyei Irodájának Értéktár 
projektje, melyben 10 településen 
szakmai fórumokat szervezünk, mi-
nél szélesebb kört tájékoztatva az 
értéktárban rejlő lehetőségekről és a 
gyűjtés módszertanáról, valamint jó 
példákat mutatunk be minden alka-
lommal. A  fórumokat gasztronómiai 
bemutató, kiállítás és helyi értékek 
bemutatása (csoportok, egyéni alko-
tók) kíséri.

SZÁMFIRA-TURUPOLI NÓRA mű-
velődésszervező, mozgókép- és média-
kultúra szakember, egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus, jelenleg a Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Irodájának területi koordinátora. 2003 
óta dolgozik a közművelődés szakterü-
leten, 2006 óta a megyei feladatellátás-
ban. Főbb feladatai ez idő alatt a megyei 
szakemberek továbbképzése, ennek 
szervezése, kulturális vidékfejlesztési 
projektek koordinálása volt.

Küngösi értékek

Helyi érték-porcelánok

Szobabelső-értékekkel


