
1.melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„Tóth Szóda” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Onody Gyuláné 

Mezőberény,2014. Június 19. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

Hoffmanné Baranya Róza 

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 

06-20/959-7772 
hbaranya4@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése:   Tóth Szóda 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

X agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□ kulturális örökség 

□ turizmus 

□ épített környezet 

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mezőberény Fő u. 5. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 X települési 

 

□ tájegységnyi 

 

□ megyei 

 

□ külhoni magyarság

 

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A szódavíz valódi hungarikum, a fogyasztása nálunk a legelterjedtebb. Sok helyen az igazi magyar 

találmánnyal, a szódavízzel csillapítják szomjukat az emberek. A hungarikum iránti kereslet 

különösen a nyári napokban jelentős. A szikvíz, közkeletű nevén szódavíz, kisüzemi előállítása egy 

magyar feltaláló Jedlik Ányos fejlesztése. Ami közel 200 éves találmány, és azóta is magyar 

alapanyagokból, magyar fejlesztésű és gyártású gépekkel palackozzák a szódavizet. Itthoni 

fejlesztésű és gyártott üvegek, palackok és szifonfejeket használnak a termelés során a 

szikvízgyártók. Megközelítőleg 1000 magyar tulajdonban lévő üzemben készítik a szódát, ami a 

háttériparral együtt körülbelül 10.000 magyar munkavállalónak ad munkát. A termék 

létjogosultságát 
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Ajánló Levél 

A Hungarikummá nyilvánított szódavíz olyan magyar találmány, melyet jól ismernek a határon túl 

is. Az eredeti technológiai eljárással készített Tóth Szóda fontos szerepet játszik e termék 

népszerűsítésében. A Mezőberényben és környékén élők közvetlen közelükben tapasztalhatják meg 

ezen magyar érték jelentőségét. Mivel a Tóth Szóda évtizedek óta megfelelő minőségben látja el 

Mezőberényt és a környező településeket szódavízzel. Szolgáltatását a fogyasztók igényeihez 

igazítja, többféle kiszerelésben juttatja el a megrendelőkhöz. Több helyi és vidéki rendezvényt 

szponzorál, a Tóth Szóda öregbíti városunk hírnevét, ezért ajánlom felvételét a Települési 

Értéktárba.  

Mezőberény, 2014. július 24. 

Onody Gyuláné


