
Beszámoló a KesztHelyi Hungarikum Klub első összejöveteléről 

 

2014. október 30-án, a Balaton színházban, több érdeklődő jelent meg, köztük 

intézmények képviselői és magánszemélyek, hogy meghallgassák Csengei Ágota 

igazgatónő előadását Az országban már működő hungarikum klubokról, és a nemzeti 

értékek védeleméről. 

Az előadó beszédében hangsúlyozta, hogy nemcsak Keszthelyen és környékén, de 

Zala megyében is úttörő feladat lenne a klub elindítása, mert a megyében tudomása 

szerint nincs hungarikum klub. 

Részletesen ismertette a törvényi hátterét a mozgalomnak és a Megyei Értéktár 

Bizottságban szerzett tapasztalatait is megosztotta a résztvevőkkel. 

Nem csak azért időszerű a magyar nemzeti értékek összegyűjtése, mert állami 

támogatásban részesülhet így a városunk, hanem az iskolák önkéntes programját is 

nagyszerűen ki lehetne használni. A klub felvállalhatná a helyi értékek összegyűjtését, 

ismertetését, megerősítve ezzel a fiatalokat, és elősegítve a lokálpatrióta érzés 

növekedését.  

 

Az alapvető szervezeti és működési formákat illetően még nincs döntés, de a 

következő összejövetelen, több információ birtokában, ez is rögzítésre kerül. 

Egyenlőre a Goldmark Károly Művelődési Központ keretein belül, Fülöp Csenge 

kulturális közfoglalkoztatott munkájára építve indul el a Keszthelyi Hungarikum Klub.  

 

A Keszthelyi Hungarikum Klub célkitűzései között a következő pontok szerepelnek, 

amiben a jelenlevők a helyszínen megegyeztek: 

 Szerepvállalás a magyar nemzeti értékek és hungarikumok megőrzésében és 

védelmezésében. 

 Részvétel a nemzeti értékek összegyűjtésében, dokumentálásában. 

 Helyi és megyei értéktárak értékekkel történő feltöltése. 

 Együttműködés a települési, megyei önkormányzatok képviselőivel, az ezen a 

területen tevékenykedő civil szervezetekkel. 

 Helyi értékek ismertetése, hogy a köztudat részévé váljon. (pl iskolákban, civil 

szervezetekben) és a közösségek tagjai által is megfelelő elismerésben 

részesüljenek 

Következő összejövetelünk tervezett időpontja: 2014. november 20. 15 óra 

 

A keszthelyi Hungarikum Klub várja mindazok jelentkezését, akik egyetértenek 

ezekkel a célkitűzésekkel és szeretnének egy közösség keretein belül mindezek 

megvalósulásáért önként, díjazás nélkül tenni. 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 



 
Jelenléti ív: 

 

KÉRINÉ ÓDOR ORSOLYA  

Helikon Kastélymúzeum konyvtar@helikonkastely.hu 83/312190 

 

HARGITAINÉ VÁRI ÉVA  

Helikon Kastélymúzeum konyvtar@helikonkastely.hu 83/312190 - 218 

 

VASZILY ZSOLT   

Da Bibere Zalai Borlovagrend dabibere@freemail.hu 30/ 2299 672 

 

VETŐNÉ Z. ERZSÉBET  

NABE bnepanni@keszthelynet.hu 20/ 9564 802 

 

PAPPNÉ BEKE JUDIT    

Fejér György Városi Könyvtár pbjudit@fgyvk.hu 83/ 312 446 

 

VOZÁR PÉTERNÉ     

Kistérségi Civil Egyeztető Fórum vozar.peterne@gmail.com 30/ 505 1719 

 

Dr GELENCSÉR JÓZSEF 

lokálpatrióta 83/ 314 809 

 

CSENGEI ÁGOTA, 

GKMK, igazgató csengei.agota@gmail.com 06 30431 96 97 

 

Georgikon kar:  

Pör Csilla 

titkarsag@georgikon.hu 
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