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In memoriam

Beszprémy Katalin
– Sebők Géza

In memoriam 
Borbély Jolán (1928 – 2018)*

Sebők Géza

Tisztelt gyászoló gyülekezet! 

Drága Joli néni!

Hetek óta tudtuk, hogy hama-

rosan végső búcsút kell vennünk 

Tőled. Tudtuk, mégis vártuk a cso-

dát. Bíztunk benne, hogy a sors 

kegyes lesz hozzánk, és újra együtt 

lehetünk a legendás Károly körút 

20-ban, a  sokunk számára oly fon-

tos helyszínen.

A sors végül más kegyet gyako-

rolt, meghozta számodra a megvál-

tó halált.

Ilyenkor el szoktunk gondol-

kodni azon, ki is hagyott el bennün-

ket, ki is volt az az ember, akinek 

hiányát már csak emlékeink felidé-

zésével próbálhatjuk meg pótolni?

Borbély Jolán 1928-ban szüle-

tett Hajdúszoboszlón. Ikertestvé-

rével, Bazsával alig múltak egy éve-

sek, amikor édesapjuk korai halála 

következtében a szoboszlói gazdál-

kodó nagyszülőkhöz költöztek. Itt 

tanulta meg a paraszti életformát, 

itt tanulta és szokta meg, hogy ha 

valamivel foglalkozik, akkor annak 

az egészét, minden folyamatát is-

mernie kell. Az itteni lakodalmak-

ban tanult meg táncolni, itt ismer-

te meg a népdalok világát, amiket 

magával vitt a nagyhírű debreceni 

Dóczy Gimnáziumba, és talán itt 

tudatosította először, mekkora ér-

ték birtokában van, hiszen a cívis 

lányok felülmúlták nyelvtudásban, 

jobban öltözködtek, de az ének-

órán ő volt az osztály dísze.

1946 – Nemrég ért véget a 

háború és a frissen érettségizett 

tehetséges tanulónak döntenie 

kellett, merre tovább? Folytassa 

felmenői munkáját, szerezzen ag-

rármérnöki diplomát, vagy válasz-

sza inkább a néprajzot, hogy annak 

a tudásnak birtokában mentse az 

anyanyelvi kultúra akkoriban so-

kak által lenézett értékeit?

Úgy gondolom, nemcsak a szű-

kebb, néhány ezres baráti kör, ha-

nem az egész nemzet szerencséjére 

a bölcsészkarra esett a választása, 

ahol azután az a csalódás érte, hogy 

a néprajz csak harmadik szakként 

volt választható, így magyar-német 

szakos tanári szakon kezdte meg 

egyetemi tanulmányait. A  tanulás 

mellett azonban táncolt is. Már 

Debrecenben is vezetett tánccso-

portot, ahol Molnár István koreog-

ráfi át tanított be, így természetes 

volt, hogy táncolni is Molnár együt-

tesében, a Csokonaiban kezdett. Itt, 

illetve a Csokonai kapcsán ismer-

kedett meg azokkal a kortársakkal, 

akikhez élete végéig tartó barátság 

fűzte: Pesovár Ernővel és Ferenc-

cel, Vásárhelyi Lászlóval, András-

falvy Bertalannal, Timár Sándorral, 

Jámbor Mártával, Sipos Zsuzsával, 

Csoóri Sándorral, és az akkor még 

rövidnadrágos későbbi nagy tudós-

sal és férjjel, Martin Györggyel. Az 

egyetem átalakulóban volt, létrejött 

a Néprajz Tanszék, de a tanár sza-

kos lányt nem engedte az egyetem 

néprajzot tanulni, mert akkoriban 

tanárokra volt nagyobb szükség. 

Később mégis felvették az egyetem 

néprajz szakára, és tanulmányai 

mellett az 1951-ben alakult Nép-

művészeti Intézet külső munkatár-

saként kezdett el dolgozni Muharay 

Elemér néprajzi osztályán.

* A búcsúztatók elhangzott a Farkasréti temetőben 2018. 
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In memoriam

Beszprémy Katalin – Sebők Géza

Muharay hamar megkedvelte 

az alapos munkát végző, soha nem 

panaszkodó egyetemista menyecs-

két, és egyre több munkával bízta 

meg. A  falusi csoportok szervezé-

se, irányítása rengeteg utazással 

járt, közben az egyetemet is vé-

gezni kellett, a  tánccsoport próbá-

in és előadásain is ott kellett lenni, 

a háztartást vezetni.

Ezt a rendkívüli munkabí-

rást, kitartást, az alapos munkát, 

a  „soha nem lehetek fáradt, amíg 

másnak szüksége van rám” hozzá-

állást minden munkahelyére magá-

tól értetődően vitte magával.

Mielőtt azzal vált volna országo-

san ismertté, hogy újraélesztette a 

magyar népi kézművességet, a  tex-

tilmunkákat, fazekasságot, óriási 

szerepet vállalt a néptánc kutatás-

ban. Részt vett a somogyi gyűjtés-

ben, a  monografi kus szatmári gyűj-

tésben – itt még, mondhatni „hiva-

talos” minőségben. Miután azonban 

férje, Martin György a Tudományos 

Akadémia Táncosztályának vezetője 

lett, már csak saját költségén lehe-

tett társ a gyűjtésekben, mert Tinka 

nem tartotta etikusnak, hogy egy 

családtag ugyanonnan kapjon ho-

noráriumot, ahol ő vezeti az osztályt.

Ez persze nem gátolta abban, 

hogy közösen gyűjtsenek az egész 

országban, később Erdélyben és 

Szlovákiában is, ahol harmadik-

ként kiskorú Péter fi a is teljes jogú 

ingyen-munkatársként dolgozha-

tott. A gyűjtéseken túl természete-

sen végig ő volt az, aki a gondosko-

dott a mindennapokról. Az akkor 

Tanács körút húszban fogadta az 

átutazó vendégeket, kosztot-szál-

lást nyújtott az Erdélyből, Szlová-

kiából, Finnországból és még ki 

tudja honnan érkezett barátoknak, 

a  barátok gyerekeinek, az adatköz-

lőknek. Természetesnek tartotta, 

hogy a legjobb erdélyi barát, Kal-

lós Zoltán huzamosabb ideig náluk 

lakott, de ugyanúgy megbecsülte 

azokat a szatmári cigányokat, akik 

szüleik táncát szerették volna látni, 

mert híre ment, hogy a Tinka tanár 

úréknál a kis vágóasztalon láthat-

juk, hogyan botolt a papa.

Ha hívták, ment. Ment Szlová-

kiába tanfolyamot tartani, zsűriz-

ni, csoportot felkészíteni soha sem 

kérdezve, tud-e a meghívó fi zetni, 

lesz-e szállás. Ment Erdélybe, igen-

csak szerény jövedelméből ajándé-

kokkal jól felpakolva. Soha nem pa-

naszkodott, akkor sem, amikor neki 

csak tömegszálláson jutott hely.

Tudjuk, a  magyarországi tánc-

ház a világörökség része. Közis-

mert, hogy hol volt az első táncház, 

az viszont már kevésbé, hogy hol 

tanulták meg az eredeti táncos és 

zenei anyagot a résztvevők, illetve 

oktatóik? Hol találkozott egymás-

sal a hetvenes évek magyar értel-

miségének színe-java? Írók, költők, 

zenészek, adatközlők?

És a ház asszonya mindig elhá-

rította a dicséretet, soha nem han-

goztatta, hogy ez bizony az ő érde-

me. Másoknak segíteni – ezt ter-

mészetesen csinálta. Amikor fon-

tosnak tartotta, hogy a mozgalom 

tagjai közül végre azok is kapjanak 

Kossuth-díjat, akik ott voltak a kez-

det kezdetén, elment az akkori köz-

társasági elnökhöz is. A táncházzal 

kapcsolatban saját érdemei helyett 

mindig a másokét hangoztatta.

Ennek igazolására szeretnék idéz-

ni egy vele készült beszélgetésből:

„A  táncháztalálkozó negyven-

éves évfordulója alkalmából, ami-

kor kihirdették, hogy az európai 

hagyományőrzésnek lettünk a pél-

daképe a táncházmozgalommal, ezt 

le is írtam. Halmos Béla szervezett 

egy nemzetközi konferenciát, ami-

nek az anyagát kötetben is kiadta. 

Magyarok is benne voltak, csak 

engem felejtett ki belőle. Mikor 

már megvolt a kötet, rájött, hogy 

kimaradtam, és akkor íratott velem 

egy kis cikket. Írtam egy kis cikket, 

amit azzal kezdtem, hogy olyasmi-

ről írok, amit senki nem tud, hogy a 

táncházmozgalom hogy kezdődött. 

1956-ban Andrásfalvy Bertalan 

Moldvában találkozott Kallós Zol-

tánnal, Martin György meg 1956-

ban Molnár Istvánnal. Mert ha Kal-

lós Zoltán nincs, és Martinnal nem 

gyűjtik a hangszeres zenét, és nincs 

Molnár István kötet, akkor nincs 

se Gyimes, se Mezőség, se Kalota-

szeg. És Martin nélkül nem ismer-

jük meg az erdélyi hangszeres ze-

nét, mert Zoli nem gyűjtött, mint 

ahogy a nagyok sem gyűjtöttek iga-

zándiból hangszeres zenét, Bartók 

is bevallja valahol, hogy ezeket az 

agyondíszített dallamokat nem le-

het lejegyezni, mert ha lejegyzi szó 

szerint, nem lehet visszajátszani. 

Ezek a kapcsolatok eredményezték, 

hogy lett anyag, lehetett tanítani, 

lehetett tanulni.”

Tanulni – a Tanács körút húsz-

ban, a  negyedik emeleten. Táncot, 

zenét, tisztességet. Hogy igenis 

fontos számon tartani azokat, akik-

nek bármit is köszönhetünk.

Csodáltuk, hogy nemcsak a 

rengeteg adatközlő nevére emlé-

keztél még csaknem 90 évesen, ha-

nem számon tartottad gyerekeik, 

unokáik sorsát.

Köszönjük mindazt, amit értünk, 

egyénekért és a nemzetért tettél.

Nyugodj békében.

Beszprémy Katalin

Kedves Joli Néni!

Mikor két éve épp ilyen tava-

szon édesanyám búcsúztatására 

kértelek, és a lelkész minden élet-

rajzi adatot elmondott előtted, Te 

hihetetlen lélekjelenléttel, szellemi 

frissességgel közös játékaitokról 

beszéltél, lenyűgözve mindenkit.

Játékként megélni azt a sok 

küzdelmet, munkát, csak az tud-

ja, aki szívvel-lélekkel, elkötelezett 

szeretettel műveli, és Te bizony 

ezek közé tartoztál.

A  Népművészeti Intézet 1956. 

utáni felszámolása után te az Arany 

János gimnáziumba száműzettél. 

De itt is szervezted a néptánccso-

portot, és minden tanulódat beszá-

moltattál arról, kik a szüleik, hon-

nan származnak.
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In memoriam

Beszprémy Katalin – Sebők Géza

Fontos volt számodra, hogy 

megismerjék gyökereiket. Sokukkal 

évtizedekig tartottad a kapcsolatot.

Együtt dolgoztál Tímár Sán-

dorral, bartókos kapcsolataid erre 

a korra nyúlnak vissza.

Folyamatosan jártál Tinkával és 

Pesovár Ferenccel gyűjtőutakra eb-

ben az időszakban is.

Mikor 1970-ben visszakerültél 

a Corvin tér 8-ba, Varga Mariann 

utódjaként nehéz helyzetbe kerül-

tél, néptáncos létedre a tárgyi nép-

művészet gondozása lett feladatod. 

Sokan támadtak emiatt.

De talán épp ezért tudtad friss 

szemlélettel megújítani azt.

Mit is köszönhetünk neked?

Akkoriban a hímző mozgalom 

volt a legerősebb. A  balatonalmá-

di tanfolyamokon megismertettél 

minket Kallós Zoli bácsi mezőségi 

gyűjtéseivel, akkor szembesültek 

sokan azzal, hogy a határon túl is 

élnek magyarok, gazdag kultúrával. 

Hiszen az akkori hatalom, kultúr-

politika mindezt titkolni igyekezett. 

Jókai Marikát és Zoboralját gyö-

nyörű hímzéseivel is akkor ismer-

tük meg.

Fél Edit nénivel terveztünk. Ad-

dig kőbe vésett szentírás volt egy-

egy minta pontos átvétele. Vele 

kezdődött a tervezési játék, a  hím-

ző mesterség megújulása. Neked 

köszönhetően Andrásfalvy Berta-

lan, Csoóri Sándor, Csilléry Klára, 

Kresz Mária előadásai nyitogatták 

szemünket, gondolatainkat.

Olyan iparművészek, mint Sze-

nes Zsuzsa, Bakó Ilona meghívása 

ezekre a tanfolyamokra szintén 

szemléletformáló hatású volt.

Népdalokat Csoóri Julcsitól ta-

nultunk.

Elhatároztad, hogy a hímzés 

mellett a szövést is visszatanítod. 

Bakay Erzsébettel, jó barátnőddel, 

az Iparművészeti Főiskola tanárá-

val szisztematikusan felépített szö-

vésoktatást alapoztatok, végeztetek 

évtizedekig.

A  játék, a  játszóházban hasz-

nálható szövésformák, a kézi fonás, 

a  növényi festés tanításában Csó-

kos Varga Gyöngyi néni volt társad. 

Magad is szívesen jártál Etyekre 

töltődni, játszani. Szövőszékedet is 

innen inspirálódva vetted, bár ke-

vés időd maradt arra, hogy dolgoz-

zál is rajta, átadtad egy iskolának, 

mert ott jobban hasznosult.

A  csipke készítés területén 

Mátray Magdi volt a segítő társad. 

Megalapoztátok a mai csipkemoz-

galmat az oktatással kezdve. Nem 

lenne ma csipke szakképzés, egye-

sület, sok gyönyörű munka nem 

született volna meg e nélkül a 

munka nélkül.

A Népművelési Intézetben a 70-

es években különféle kísérletek zaj-

lottak, melyek közül többet vezettél, 

többen személyesen is részt vettél.

Együtt jártunk az építőipari, tex-

tilipari munkásszállásokra, mely te-

vékenység lényege a szabadidő hasz-

nos kitöltése, a szálláson élő nőkkel 

történő kézműves foglalkozás volt. 

Ennek sikerében a táncgyűjtések so-

rán Szatmárban szerzett tapasztala-

tok nagy segítségedre voltak.

Műhelyek, alkotóházak szület-

tek ebben az időben. Te az etyeki 

műhely, a  velemi, hosszúpályi al-

kotóházak munkáit segítetted. Hol 

szakmailag, hol pénzzel, hol moso-

gattál 60-80 főre, mert mindig azt 

nézted, hogyan tudsz a leghaszno-

sabb lenni.

Felismerted, hogy az úgyneve-

zett amatőr mozgalom a háziipar 

számára kiírt pályázatokon nem 

tud érvényesülni, holott sokkal 

színesebb tevékenységet végez. 

Így megszervezted saját pályázati 

fórumunkat, az Élő Népművészet 

kiállítást, kezdetben Nyíregyházán. 

A rendszerváltásig kétévente ott is 

voltak ezek a kiállítások.

Viszont az elsőt felhoztátok Bu-

dapestre, a  várba, az akkori Mun-

kásmozgalmi Múzeumba, melynek 

átütő sikerét nemcsak a kiállítási 

tárgyak, de a folyamatos játszóhá-

zak is jelentették, amiket Hollós 

Gizivel és a Fiatalok Népművészeti 

Stúdiója tagjaival szerveztél. Ek-

kor épült egy fa játszótér is a vár 

 udvarán.

Az utolsó kiállítást megnézni 

együtt mentünk két éve, bár már 

fi zikai erőd fogytán volt, könnyű 

voltál, mint egy kis madár, de szel-

lemileg frissen és boldogan dicsér-

ted a kézművesség megújulását.

Szeretted a fi atalokat!

Támogattad a Nomád nemze-

dék tagjainak törekvéseit, játszóhá-

zakat, alkotó folyamatokat, iskolá-

kat, közösségeket, táncházakat.

Mikor a Téka tábort szerveztük, 

minimális támogatást szereztél 

számunkra a Népművelési Intézet-

től azért, hogy politikailag védve 

legyünk.

Támogattad Vidák István és 

Nagy Mari nemezkurzusait, melye-
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ken eleinte részt is vettél, és sokat 

harcoltál azért, hogy az ortodox 

néprajzosok szemében ez a műfaj 

elfogadásra kerüljön.

Kurátora voltál a Kresz Mária 

Alapítványnak. Sokszor, viccesen 

mondtad, vigyük majd a bablevest, 

ha baj lesz!

Folyamatosan jártad az orszá-

got, míg erőd engedte, oktattál, 

zsűriztél, kiállítást nyitottál, kon-

zultáltál, erősítetted a közösségeket.

Teljesen természetes módon 

váltál a megalakult Népművészeti 

Egyesületnek, majd annak Szövetsé-

gének vezetőségi tagjává – örökösen.

A  Mesterségek Ünnepét kez-

detektől szervezted, támogattad. 

Mindegyiken ott voltál, talán az 

utolsót kivéve.

De nem szakadtál el a néptánc-

mozgalomtól sem. Különösen a 

Bartók együttest szeretted, és hí-

mestojással vártad a fi úkat húsvét 

hétfői locsoláskor.

Szíved másik szegletét a hagyo-

mányőrző csoportok jelentették. 

Héra Évával folyamatosan jártá-

tok az országot, munkálkodtatok 

a mozgalom szakmai megújításán, 

a ruhatárak formálásán.

De legboldogabb Válaszúton 

voltál, Kallós Zoli bácsival. Mikor 

kúriáját visszaperelte, tevékenyen 

részt vettél a továbblépés koncep-

ciójának kialakításában, táborok, 

képzések szervezésében. El sem 

tudtad képzelni, hogy ne légy ott a 

családos táborokban!

Számodra a mozgalom az életet 

jelentette. Lakáshoz kötve is vártad 

a látogatókat, ha már nem tudtál 

közéjük menni, ők hozzák számod-

ra a friss híreket! Mert mindenre 

kíváncsi voltál!

Utoljára, mikor nálad jártam, 

beszámoltam a műcsarnoki kiállí-

tásról, megígértem, hogy elviszlek 

a Népművészeti Szalont megnézni.

Ezt az ígéretet már nem tudom 

teljesíteni, de hiszem, hogy odaát-

ról is fi gyelsz, korholsz, és segítesz 

bennünket, rajtunk tartod a sze-

med, mint itteni életedben tetted!

BESZPRÉMY KATALIN: Sárváron született 1955. augusztus 6-án. Édesanyjával kicsi 
gyermekkora óta járt a Népművelési Intézet által szervezett hímző tanfolyamokra, or-
szágos pályázatok és a környéki szakkörök kiállításaira. Közgazdasági egyetemen, szocio-
lógia szakon végzett 1978-ban. 1974-ben kapta meg a Népművészet Ifj ú Mestere címet. 
A Fiatalok Népművészeti Stúdiójának, a napjaink kézművességét mai napig meghatározó 
Nomád Nemzedéknek 1973-óta tagja. A „B” kategóriás díszítőművészeti szakkör vezetői 
engedélyt 1974-ben szerezte meg. A Népművelési Intézet közművelődési kísérletei ke-
retében egyetemi évei alatt építőipari és textilipari munkásszállásokon vezetett szakkö-
röket. Ebbéli tapasztalatait írta meg egyetemi szakdolgozatában is. Részt vett édesanyja 
mellett a Velemi Alkotóház építésében. 1983-tól volt a TÉKA együttes táncházának há-
ziasszonya, az első táncházas-kézműves táborok kitalálója, szervezője. Szombathelyen a 
Megyei Művelődési Központban, majd a Városépítési Tudományos és Tervezőintézet Re-
gionális Irodáján dolgozott 1992-ig. 1992-óta dolgozik a Magyar Művelődési Intézetben, 
illetve átszervezés után a Hagyományok Házában. 2000-ben végezte el az ELTE kulturális 
menedzser szakát. Munkája folyamán elsősorban a kézműves képzések szervezésével, az 
OKJ-ban történő szakértői munkával, a népi kézművességet érintő szakmai problémák 
gondozásával, országos pályázatok, kiállítások, konferenciák szervezésével, szakmai ta-
nácsadással, a népi iparművészet szakmai kérdéseivel, valamint különféle táborok szer-
vezésével foglalkozik. A Népművészeti Módszertani Műhelyt 2005. óta vezeti.

SEBŐK GÉZA (Pozsony, 1950) tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán folytatta, Martin György tanítványaként. 1976-1981-ig a Szlo-
vák Tudományos Akadémia Folklór Osztályán dolgozik. 1969-től folytat néptáncku-
tatást, gyűjtést, főképp szlovákiai magyar falvakban, ezek összefoglalása könyv alakban 
is megjelent: Sebők Géza – Quittner János: Délszlovákiai magyar falvak hagyományos 
táncai, Pozsony 1979. 1982 óta Svájcban él. Sebők-Varga Máriával közös munkáik: nép-
rajzi fi lmek a svájci téli- és álarcos népszokásokról; svájci néptánc archívum (Európa első 
elektronikus néptánc archívuma) létrehozása.

Szent Ágoston
Ne sírj azért, mert szeretsz

A halál nem jelent semmit.

Csupán átmentem a másik oldalra.

Az maradtam, aki vagyok

És te is önmagad vagy.

Akik egymásnak voltunk,

Azok vagyunk mindörökre.

Úgy szólíts, azon a néven,

Ahogy mindig hívtál.

Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,

Ne keress új szavakat.

Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,

Folytasd kacagásod, nevessünk együtt

Mint mindig tettük.

Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.

Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is

Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.

Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.

A fonalat nem vágta el semmi,

Miért lennék a gondolataidon kívül…

Csak mert a szemed nem lát…

Nem vagyok messze, ne gondold.

Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.

Meg fogod találni a lelkemet és benne

Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.

Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,

És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.



Teltházas volt a III. Pajtaszínházi 
Szemle minden előadása

Minden értéknek legyen közössége! 
– konferencia a települési értékek 

feltárásáról2018. január 27. és 28. között a Nemzeti Színházban harmadik alkalommal rendezték meg a vidéki amatőr szín-
játszás örömünnepének számító Pajtaszínházi Szemlét. Az NMI Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság 
harmadik évada szervezett országos, a közösségépítést és az amatőr színjátszást összekapcsoló programjának záró-
eseménye évről-évre egyre több érdeklődőt vonz: idén a tavalyi látogatószám 
kétszeresével, 2000 nézővel büszkélkedhetett a rendezvény.

Az I. Pajtaszínház programot még 2015-ben indította a programgaz-
da Nemzeti Művelődési Intézet a közösségépítő vidéki amatőr színjátszás 
hagyományai felélesztésének szándékával hat megyében. A  projekt kereté-
ben megalakuló vagy újraszerveződő színjátszó körök munkáját a szakmai 
együttműködő Magyar Teátrumi Társaság mentorai segítették. A  program 
során létrejött előadásokat hagyományteremtő jelleggel a Pajtaszínházi 
Szemle mutatta be – a Nemzeti Színház felajánlásának köszönhetően a nem-
zet színházának stúdiószínpadain, a magyar kultúra napját követő hétvégén. 
A II. Pajtaszínház program immár országossá bővült – benne a Nemzeti Mű-
velődési Intézet munkáját annak szakmai örököse, az NMI Művelődési Inté-
zet vette át. Az első két évad 43 színjátszó közösségéből 35 csoport folytatta a 
közös munkát, s számos új előadással, fellépéssel gazdagították szűkebb pát-
riájuk kulturális kínálatát. A  III. Pajtaszínházi Szemle fellépő csoportjaival 
együtt pedig immár 62 település mondhatja el magáról: színjátszó közössé-
gük már a nemzet színpadán is megfordult!

2018. március 24-25-én, a Lakitelek Népfőiskolán a 
települési értéktárak kialakításának eddigi tapasztalata-
iról rendezett szakmai konferenciát az NMI Művelődési 
Intézet, bemutatva a terület már kialakult Kárpát-hazai 
jó gyakorlatait. Az egyes megyékben és a határon túli te-
rületeken fellelhető jó gyakorlatok megvalósítóinak kép-
viselői részvételével zajló tapasztalatcsere a hungarikum 
mozgalom szellemében bátorítja a településeket további 
együttműködés kialakítására, azzal a küldetéssel, hogy 
minden értéknek legyen közössége – ahogy ezt a konfe-
rencia mottója is tartalmazza.

A konferencián a 19 magyarországi megye mellett 4 
határon túli régió – Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Dél-
vidék – egy-egy kiemelkedő eredményt elért értéktára 
mutatta be azokat a jó gyakorlatait, melyek közösségek 

bevonásával, a helyi értékek feltárására építve a társada-
lom jobbításának céljával valósultak meg. Szombaton az 
előadások mellett a programot fi lmvetítés, értékbemuta-
tók, ötletbörze is színesítette, vasárnap pedig tematikus 
műhelyek valósultak meg. A  konferencián részt vevők 
megismerhették azokat a közösségeket, melyek mód-
szertana, „jó gyakorlata” példaként szolgálhat a később 
csatlakozók számára. Emellett az értékfeltáró munka 
iránt érdeklődők és a már működő értékfeltáró közös-
ségek új megoldásokkal, fejlesztési és együttműködési 
ötletekkel gyarapodtak a szakmai tapasztalatcsere során, 
melynek tanulságait hamarosan egy konferencia-kiad-
vány foglalja össze. A konferencia legjobb gyakorlatára 
az eseményen szavazni lehetett, melyet a közönség véle-
ménye alapján Tiszanána értéktára nyert el.


