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Munkánk segítésére jelen volt a javaslattételi tanulmányokat összeállító szakember, Kocsi 
Erika, aki közel 2 éves tapasztalatával járult hozzá döntéseinkhez. A Települési Értéktár 
Bizottság egyhangú határozattal a települési értékek sorába emelte a következő tiszavasvári 
értékeket: 

1.       A nemzetközileg elismert Kabay házaspár: Kabay János és Dr. Kelp Ilona közös 
tudományos életműve, munkássága, 

2.      A Kabay házaspár találmányát életre keltő, általuk alapított és „3. gyermekükként” 
szeretett” tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt., 

3.     A tiszavasvári Zúzos-lé vagy más néven a vasvári Zúzos leves, mint a 
büdszentmihályi eredetű, s a tiszavasvári kistérségben is népszerű, speciális népi étel, 

4.     A tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő 

5.     A Tiszavasváriban és megyeszerte népszerű tájétel, az Öhön 

Utóbbi értéket a Megyei Értéktár felé történő továbbküldésre is javasolta Bizottságunk. 

A Tiszavasvári Települési Értéktár 2. ülésén a 2012. évi XXX. törvény, vagyis a hungarikum 
törvény alapján települési értékké nyilvánított, ezáltal „nemzeti érték” státuszba került 5 érték 
mellett megfogalmazta működését és döntései szellemiségét irányító stratégiáját.  
 
Ennek jegyében kiemelt figyelmet szentel „magában az emberben” rejlő, belőle fakadó 
értékekre, hisz valamennyi szellemi, tárgyi, kulturális érték igazi forrása maga az ember. 
Ezért a törvény által biztosított lehetőségrendszerrel élve a későbbiek folyamán (kizárólag 
írásbeli felkérés, megbízás esetén) elkészítésre javasol egy „szimbolikusan megnyíló” és 
folyamatosan gazdagodó pl. „Tiszavasvári emberi értéktükre” vagy „Tiszavasvári 
gyöngyszemei” (a név változhat) című tanulmánymunkát, mely már önmagában – az 
országban is ritka módon – települési érték lenne, s mindazok a város szellemi, kulturális 



életében meghatározó szerepet játszó idős emberek kerülnének be egy-egy életútjukat 
megörökítő tanulmányportréval, akik már idősek, s akikkel sírba szállhat akár közel egy 
évszázadnyi érték.  Életük, munkásságuk ezért érdemes a megörökítésre. Személyük és a 
velük való beszélgetés sorrendje az Értéktár Bizottság által javasolt első két megtisztelendő 
személy: Balogh Lászlóné Gombás Ilona és Kovács Béla fafaragó.  
 
Továbbá követendő stratégiai elvként határozta meg a Települési Értéktár első ülése, hogy ne 
csupán – már egyébként is országosan elismert, jól dokumentált – értékek kerüljenek be a 
helyi értékek közé egy-egy javaslattételi tanulmánnyal, hanem első körben azok a helyi 
különleges kezdeményezések, személyek, jelenségek, melyek ma gazdagítják a város hírnevét 
és ma, tehát élő, aktív módon járulnak hozzá kulturális életünk gyarapodásához (pl. 
Langaméta csoport, asztali foci világbajnok csapat…).  
 
Lényegi elvként emelte ki továbbá második  ülésünk, hogy a hatékony és valós értékmentés 
érdekében, rendszeresen üljön össze a bizottság. Alapfilozófiaként fogalmaztuk meg azt is, 
hogy munkánk során nem csupán a puszta besorolásra törekszünk, hanem igyekszünk a 
nemzeti értékekkel kapcsolatos tudást aktívan beépíteni a városlakók tudatába, bevonni őket a 
munkába és a fiatal generációk tudatformálására is törekszünk a hungarikum-piramisban 
rejlő, nemzeti énképet befolyásoló értékmentés kapcsán, mint ahogyan azt a Könyvtár is teszi 
közelgő rendezvényén. 
 
 
Tiszavasvári, 2015. szeptember 9. 
 
 
 
 
Sipos Ibolya 
bizottsági elnök 
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Aleváné Siteri Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 


