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A Települési Értéktár Bizottság egyhangú határozattal a már meglévő 5 mellett a települési 
értékek sorába emelte a következő tiszavasvári értékeket: 

1. Városunk névadója, Vasvári Pál teljes és összetett életműve 
2. Tiszavasvári neves szülötte, Pethe Ferenc életműve 
3. A Tiszavasvári Fehér-szik Természetvédelmi Terület 
4. A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, 

gyűjtő, alkotó tevékenysége 
5. A közmondásossá vált „büdi boszorkányképzet”, mint múlt századok néplélekbeli 

sajátosságait visszaadó településtörténeti érdekesség 

 
Az Értéktár Bizottság tagjai döntöttek arról is, hogy az 1., 2., és a 3. tanulmány  kerüljön 
továbbküldésre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár felé.   
 
Kulcsár Lászlóné és Ráduly Zsolt hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a település híres 
szülötteinek életművét célszerű mindenképp a következő lépésben felküldeni a megye 
felé.  
 
A bizottság döntést hozott arról, hogy elnyújtott, az évet kitöltő ütemezésben kerüljenek 
besorolásra és továbbajánlásra a további helyi értékek.  
 
Tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére, a bizottság tagjai egyhangúlag 
elfogadták azt a javaslatot, melynek értelmében a továbbiakban a külső szakértő 
közreműködését kizárólag a pályázati lehetőség figyelésével és a konkrét  pályázatok 
benyújtásával kapcsolatban kívánják igénybe venni. Az értéktári javaslatok 
elkészítését a bizottság tagjai maguk végzik a jövőben a helyi lakosok bevonásával. Ezt a 
logikus és ésszerű döntést szükséges a továbbiakban is szem előtt tartani, hiszen a helyi 
szakemberek, és az itt élők sokkal mélyebben ismerik egy-egy helyi érték történetét, 
fontosságát, mint adott esetben egy fizetett külső szakértő, aki nem a város szülötte és 
nem is él az adott településen. A döntés meghozatalát követően Benyusz Marcell vállalta a 



Gombás András, egykori múzeumvezető munkásságának feldolgozását célzó javaslat 
elkészítését, bizottsághoz történő benyújtását. Kulcsár Lászlóné Matiz János fafaragó, 
festőművész értéktárba kerüléséről gondoskodik a javaslattétel elkészítésével.  
 
 
A külső szakértő tájékoztatta a bizottságot a Települési Értéktárhoz kötődő pályázati 
lehetőségekről Azt is kiemelte, hogy a 2016 tavaszán kiírásra kerülő pályázathoz, melyet 
a Települési Értéktárat aktívan működtető önkormányzat részt vehet, mindenképpen 
szükséges volt a folyamatos működés, azaz, hogy ne csak egyszer szülessenek települési 
értéket teremtő határozatok. 

 
Ötletként merült fel a bizottság ülésén – más települések működő mintája kapcsán – a 
helyi értékek köré vont fesztiválkultúrában rejlő lehetőségek továbbgondolása.  

 
 
Tiszavasvári, 2016. január 13. 
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