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Települési értékek tára…
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

2013 évben született kormányrendelet, mely arról határoz, hogy 
a különböző szintű közösségek (települési, térségi, megyei 
országos) a maguk történelmében, kultúrájában gazdasági 
földrajzi helyzetében meghatározó szereppel bíró egyes 
elemeket felgyűjtse, rendszerbe foglalja, hatókörének 
nagyságától függően a megyei, nemzeti értékek tárába 
felvételre javasolja. Az egyes elemek felgyűjtése és a 
rendeletben leírtak szerinti rögzítése, mintegy dokumentálása 
mindazoknak a dolgoknak, amiket a múltból ránk hagytak 
elődeink, fontosnak ítéljük továbbőrzését a jövőnek, melyek 
együttesen jelenítik meg településünk és akár térségünk sajátos 
arculatát is. Ezek az elemek a következő kategóriákba 
sorolhatók be a rendelet alapján:

- agrár- és élelmiszergazdasági
- ipari- és műszaki megoldások
- természeti környezet elemei
- egészség és életmód
- kulturális örökség
- turizmus
- építetett környezet
- sport

A javaslat tételre magán és jogi személyiséggel rendelkező 
szervezet jogosult. A javaslatétel egy, a rendelet mellékletét 
képező adatlap kitöltésével történhet, mely a következőket 
tartalmazza: a javaslatot benyújtó adatait, javasolt érték 
megnevezését, fellelhetőségét, rövid leírását, az értéktárba 

történő felvétel indoklását. Ezen kívül minden olyan forrás 
megjelölését, ahol az érték beazonosításával kapcsolatos 
információk fellelhetők, valamint fotó az elemről.

Kunhegyes Város Települési Értéktárába az elmúlt évek 
során összesen 22 elem került felvételre, melyek közül négy a 
Megyei Értéktárban is szerepel: Nagykun Legénybot – Oláh 
Lajos tulajdona, Méteres paprikáskolbász – Nagykun Hús Kft 
terméke, Vert csipke és Kunhímzés. Utóbbi 2019. 
szeptemberében a nemzeti értékek jegyzékére is felkerült 
számos megyei kulturális szervezet, kuntelepülések és civil 
közösségeinek összefogásával.

A helyi értékek között jelen vannak épített környezetünk 
elemeiből a református templom, katolikus templom, könyvtár 
épülete, kulturális örökség területéről a helytörténeti 
kiadványok, a Legénybot alkotótábor, dr. Szabó Lajos élete és 
munkássága, Czupp Pál bélyeges tégla gyűjteménye és a 
Kunsági kiállítóház, a Hármas kerületek kézi aratóversenye. 
Néhányat kiemelve a sorból szeretném a figyelmét ráirányítani 
másoknak is értékeinkre, melyeket az Értéktárba történő 
felvételre benyújthat. A folyamat végig vitelében az Értéktár 
Bizottság tagjai minden segítséget megadnak. Részletes 
tájékoztatást a művelődési központban kérhet minden 
érdeklődő.

Múltunk, jelenünk értékeinkkel történő megőrzése csak 
széleskörű együttműködésben lehet eredményes.

Várjuk továbbra is a javaslatokat.

 Szentpéteriné Lévai Mária
 Értéktár Bizottság elnöke

A kunhegyesi Nagy László középiskolában 2019 októberében robotika szakkör indult. Heti egy alkalommal, két órában LEGO 
Mindstorms EV3 robotokat építünk és programozunk különféle feladatok megoldására. Ez a kézügyesség és a térlátás mellett a 
logikus, algoritmikus gondolkodást és problémamegoldó képességet is fejleszti. 

Február 24-én nagy örömmel és még több izgalommal vettünk részt a Szolnoki Szakképzési Centrum által rendezett II. 
SZOLMUSZ LEGO DAY robotprogramozó versenyen. A megmérettetésre Nyíregyházától Sopronig az ország minden tájáról 
érkeztek háromfős csapatok. A feladatok megoldására – vagyis a robot megépítésére és az akadálypályán való végighaladást 
biztosító program elkészítésére – négy óra állt rendelkezésre.

Csapatunk a BMP nevet viselte, és rövid programozó múltja ellenére is szépen szerepelt: a tizenkettedik helyet szerezte meg a 
harminckettőből. Tagjai: Faragó Máté (11.A), Perjési Bálint (11.A) és Szelekovszky István Attila (10.A). Felkészítő tanár: Papp 
János.

  
  
    
  
  

Robotika versenyen jártunk

A pálya A felhasználható alkatrészek Programozás közben

A kész robot

Szakmai zsűri értékeli a munkát

Eredményhirdetés után


