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

Javaslat a 

„Tópart Vendéglő és Panzió Nemzetiségi és berendezései – állandó 

kiállítás” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Onody Gyuláné 

Mezőberény,2014. július 24. 

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: Tópart Vendéglő és Panzió nemzetiségi és 

berendezései – állandó kiállítás 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

X kulturális örökség 

□ turizmus 

□ épített környezet 

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mezőberény Gyomai u. 45/a 

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 

Tópart Vendéglő Nemzetiségi színterei: 

egy 30 főt befogadó konferencia terem és négy lakószoba. A helyiségek Mezőberény nemzetiségi 

hagyományainak, szokásainak, életmódjának megfelelően lettek berendezve: két szoba 

hagyományos , főleg a 19-20. század hangulatát idéző, eredeti német, kettő pedig szlovák 

berendezést kapott. Különösen szép a 20. századi német polgári lakószoba. A konferencia terem 

egyik része a szlovák , másik része a sváb ízlésvilágot őrzi – méltó módon. Értékes és gazdag a 

kiegészítők, használati tárgyak és dísztárgyak állandó kiállítása is: láthatunk itt lámpákat, 

mailto:hbaranya4@gmail.com


cserépedényeket , hímzett terítőket, díszpárnákat, kézzel szőtt pokrócokat, szőnyegeket, tükröket. A 

régi képekről visszanéző elődeink sajátos szellemiséggel töltik meg a teret.  

 

 

 

Ajánló Levél 

Tópart Vendéglő és Panzió nemzetiségi közösségi tér és nemzetiségi szobaberendezések.  

A Mezőberényi Települési Értéktárba ajánlom a Tópart Vendéglő és Panzió nemzetiségi közösségi 

terét, és a nemzetiségi szobáit, melyek szlovák és német nemzetiségi bútorzattal vannak berendezve 

és több mezőberényi népművészeti tárgy is található. A város két nemzetiségének egykori otthonát 

felidéző terek különlegessé és emlékezetessé teszik a panziót meglátogató vendégek itt töltött 

napjait és továbbra is őrzik az utókor számára a mezőberényi sváb és szlovák hagyományokat.  

Ezennel ajánlom a Mezőberényi Települési Értéktárba. 

Mezőberény, 2014.07.23. 

Benyovszky Pál Márton 

 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ONODY MÁRTON hozzájárulok, hogy a fényképeket melyeket a 

Javaslat „Tópart vendéglő és Panzió Nemzetiségi színterei és berendezései állandó 

kiállítás” települési értéktárba történő felvételéhez 

című adatlap tartalmaz, a Mezőberényi Települési Értéktár Bizottság (egyéb értéktárba 

kerülés esetén az aktuális értéktár bizottság) az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe 

vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulók továbbá, hogy az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az 

értéktárak számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett, vágott 

anyagokban, valamint az értéket bemutató reklámokban megjelenjen. 

Mezőberény 2014.07.24. 

Onody Márton 


