BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 2019. évi TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kormányrendelet alapján helyi,megyei és országos szinten is elkezdődött a
magyar értékek összegyűjtését és megőrzését szolgáló feltáró munka. Az értéktárak
létrehozása azt a célt szolgálja, hogy nemzeti értékeinkről országos adatbázis
készüljön, a gyűjteményben szereplő értékek közkinccsé, itthon és külföldön is
ismertté váljanak, és maradjanak fenn, erősítve a nemzeti tudatot, a haza
ismeretét,szeretetét. Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
október 30-i döntése alapján, Decsen is megalakította a Települési Értéktár
Bizottságot, amelynek feladata, hogy összegyűjtse a községben fellelhető vagy itt
létrehozott nemzeti értékeket. A bizottság a képviselő-testület 266/2013.(IX.27.)
számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik.
A bizottság létszámát 5 főben határozta meg.
2016.március 30-án tartott ülésén a képviselő-testület Papné Dávid Juditot
választotta meg elnöknek.
Elnök: Papné Dávid Judit
Tagok:
1. Bergerné Ifju Erzsébet tag
2. Nagy Zoltánné tag
3. Lajtai Erzsébet tag
4. Nagy Zoltán tag, sajnálatos módon elhunyt.
A munkát többen kezdtük, de a bizottság jelenleg 1 fő elnök + 3 tag.
A bizottság az előző testület munkájára építve kezdte meg a tevékenységét. A 2016os beszámolóban felsorolt, összegyűjtött nemzeti értékek jó alapot adtak az
induláshoz. Az érdemi munka ekkor kezdődött, mert előterjesztések, írásos
javaslatok eddig nem készültek.. Ebben a munkában sokak segítségére számítunk.
TARTALMI MUNKA
2016.július 12-én tartott nyílt ülésen döntöttünk a helyi Értéktárba való felvétel
elindításáról, a bizottság munkájának és a jelölések befogadására elkészített adatlap
meghirdetéséről, közzétételéről, hogy jelenjen meg ez a falu lakói számára, Decs
Nagyközség honlapján Decsi TV-ben, Decsi Kapuban.
A bizottság a 2019. június 22. bizottsági ülésen hat javaslatróldöntötta Települési
Értétárba való bekerüléséről.
1. Decsi Hímző szakkör munkássága
benyújtó: Lajtai Erzsébet
2. Sipos Norbert fafaragó munkássága
benyújtó: Lajtai Erzsébet
3. „Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület Asszonykórusa”
benyújtó: Bíborvég Általános Iskola Decs
4. „Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület Asszonykórusa”
benyújtó: Baka István ált. Iskola Ütős Ötös csapata
5. néhai Bálint Pálné szövő Népi Iparművész munkássága
benyújtó: Bálint Gyöngyi
6. Babamúzeum benyújtó: Kun Gyöngyi
A bizottság döntött települési Értéktárba felvett értékek továbbításáról Megyei
értéktárba.

Mind a hat helyi értéket felterjesztettük a Tolna Megyei Értéktárba.
Értékeink bemutatása, népszerűsítése az elmúlt évben
1. „ Sárköz, A Szépség Kertje” címmel Fodorné László Mária szövő, a
Népművészet Mestere, az MMA Népművészet tagozat rendes tagjának
jubileumi kiállítása (2019. febr. 10 – ápr. 1.) Pesti Vigadó
-

A szövőasszony munkáját nagyra értékelik, ezért is kapott meghívást erre a
bemutatkozásra. Általa Sárköz, Decs is lehetőséget kapott a figyelemre,
népművészetünk népszerűsítésére.
A decsi küldöttség tagjai között voltak olyan népművészek, akiktől még lehet
és kell is tanulni.
Benedek Andrásné- szövő, népi iparművész
Sörfőző Józsefné- szövő, hímző
Nagy Zoltánné- gyöngyfűző, népi iparművész

2. Bemutatkozás Újpesten, a városházán:
Kun Györgyi által szervezett és tolmácsolt meghívásnak tettünk eleget áprilisban.
Farkas Lászlóné Pál Bözsit, a Népművészet mesterét kérték, hogy mutassa be a
babáit. Élvezetes előadását sokan hallgatták és gyönyörködhettek a diaképeken
látható viseletekben. Szinte a decsi Babamúzeumban érezhették magukat,
visszarepítette a közönséget a falusi hétköznapokba, ünnepekbe.
Sárköz és Decs gazdagságából még ízelítőt adtak a kísérői is:
Izsák Kálmánné- hímző
Zrínyi Józsefné- hímző
Nagy Zoltánné- gyöngyfűző, népi iparművész
Sörfőző Dávid- táncos
Szabó Veronika- táncos
3. Tavaszköszöntő nap a Sárközi Tájházban.
Ezen a napon egész nap nyitva állt a látogatók számára a múzeum
tárlatvezetéssel.
Csapai János előadása hangzott el „Állattartás Sárközben” címmel. AGyöngyösbokréta hagyományőrző egyesület táncosai adtak kedves műsort. A
Görönd citerazenekar is megszólalt.
Dömötör Erzsébet népi iparművész is kiállította műveit. Tájházak napja is jó
lehetőség a bemutatkozásra, ez alkalommal is nyitva állt a decsi tájház a látogatók
előtt.
4. A Tolna Megyei Értékek Napjára is meghívást kaptunk:
− Decs is berendezett egy kiállítóteret népművészeti alkotásokból,
képekből
− Kínálták a sárközi kerekkalácsot
− A viseletet Farkas Lászlóné Pál Bözsi mutatta be a közönségnek a
Csillagrózsa hagyományőrző együttes lányainak segítségével
− „minden ízében Tolna megye” főzőversenyben 1. helyezést ért el a
decsi küldöttség, Horváth János főztjével.

5. Részt vettünk a „Múzeumok Majálisán” Budapesten, a Múzeumkertben.
Fellépett a Gyöngybokréta hagyományőrző egyesület asszonykórusa és a
Görönd citerazenekar.
A népművészeti alkotásokból ízelítőt adtunk.
− Zrínyi Józsefné - hímző
− Németh Mihályné - hímző
− Dömötör Erzsébet - gyöngyfűző, népi iparművész
6. Népművészet napja:
Ebben az évben is tisztelegtünk a népművészeink előtt - kiállítással,
koszorúzással, műsorral.
− Farkas Lászlóné Pál Bözsi babáit nézhették meg az érdeklődők.
− A Csillagrózsa hagyományőrző néptáncegyüttes lépett fel
− A Decsi hagyományőrző férfikórus énekelt
− A Gyöngyösbokréta hagyományőrző egyesület adott műsort
− A Faluház melletti kopjafánál helyeztük el a tisztelet koszorúját az elhunyt
népművészek emlékére
7. A Sárközi hagyományőrző együttesek szakmai napján is képviseltük
községünket. A Csillagrózsa hagyományőrző néptáncegyüttes mutatta be a
táncát.
8. Lehetőségünk nyílt két kiadvány megjelentetésére:
Dr. Cseh István, Decs szülötte felajánlottaegy pályázatra készült munkáját, és
szakdolgozatát. Ebben két családtagja élettörténetének és munkásságának
állít emléket.
Fülöp Ferenc, a Népművészet mestere (1885-1962)
Békás Jánosné, a Népművészet mestere (1906-1994)
Az ő célja az volt, hogy a családtagjai és a múlt nagyjai iránt érdeklődők is
megismerhessék, tanuljanak az ő példájukból és tovább örökítsék az ő
művészetüket.
Köszönöm, a tagok munkáját, ők azok, akik megtették a második lépést az adatbázis
létrehozásában. Köszönöm a nyílt üléseken részt vevők együttműködését és bízom
abban, hogy továbbra is segítik munkánkat.
Nagyon sok lépést meg kell még tenni annak érdekében, hogy az egykori és a mai
Decs szellemi,anyagi,természeti és közösségi értékeit a következő generációnak
megőrizzük és átadjuk. A helyi értékek adatbázisának gazdagodása csak akkor
lehetséges, ha megtaláljuk azokat az embereket, akik akarnak és tudnak is tenni
ennek érdekében.
Decs, 2020. 01. 20.
Papné Dávid Judit

