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Mesztegnyői Települési Értéktár  -  (MTÉT) 

 

1. „Épített környezet” szakterületi kategória  (8) 

1.1 Nepomuki Szt. János templom-zárda-kripták épületegyüttes, templomkert – 

lourdes-i barlang, kereszt 

 

1.2 Ladi János Általános Iskola épülete, volt ferences kolostor, vincés rendi zárda 

 

1.3 Faluház – régi fiúiskola épülete 

 

1.4 Helyi műemlék jellegű épületek 

 volt csendőrlaktanya 

 volt orvoslakás 

 önkormányzat épülete-volt intézőlak 

 erdőmérnöki lak 

 „Kövesdi-féle” ház 

 volt „Szaller” kocsma 

 

1.5 Köztéri szobrok, emlékhelyek 

 Szent Vendel szobor  

 Szenvedő Jézus 

  Intéző-,  

 Senoha-, 

 Kovács-,  

 Doktor-, 

 Tálos-, 

  Pitykos kereszt  

 Mindszenty bíboros 

  II. vh-s emlékoszlop 

  Tűzszerészek emlékoszlopa  

  56-os emlékhely 

  Szabadság tér faszobrai 

 

1.6 Emléktáblák  

 Mesztegnyői „Zenebonáskodás" 

 I.vh. áldozatai 

 Ladi János tanító 

  II.vh.  Öreg-hegyben elhunyt civil áldozatai-Boda S. 

 

 

1.7 A mesztegnyői temető helyi védettség alá helyezett sírjai, sírjelei 

( …………..db) 
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1.8 A mesztegnyői Öreg-hegyi pincék, mint a népi építészet tájjellegű -  

hagyományos pincetípusai  

 Borongics I. pince 

 Boda S. pince 

 Sal pince 

 Nyakas J. pince 

 Lajtai Gy. pince  

 Bajkai S. pince 

 

 

2. „Kulturális örökség, szellemi, tárgyi javai, történelmi események”- szakterületi 

kategória   (19) 

 

2.1 Dorffmeister freskók  

 Nepomuki Szt. János - oltárkép 

 Szent Ferenc 

 Szent Erzsébet 

 Szt. Antal 

 Emmausi tanítványok,  

 Nepomuki Szt. János kivégzése 

 

2.2 A templom három harangja, köztük a Kohl harang 

 

2.3 A Mesztegnyőn szolgálatot teljesítő, kiemelkedő katolikus papok életútja, 

                                    tevékenysége  

 Koller József 

 Vörös János 

 Vizsy Pál 

 Kakas Aladár 

 Kardos Ferenc 

 

2.4 Koller József plébános által készített - Emlékirat – 1860. 

 

2.5 Helytörténeti és néprajzi gyűjtemény 

 

2.6 Mesztegnyői „Zenebonáskodás”- zendülés – 1840. december 7. 

 

2.7 Gróf Hunyady család életműve, szellemi, tárgyi hagyatéka, temetkezési helye – 

kriptája 

 

2.8  II. világháborús Margit–vonal eseményei, helyszínei 

1944.december 5 - 1945.március 29. 
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2.9   Mesztegnyői „jeles napok”, hagyományőrző népszokások  

 kotyulás 

 betlehemezés 

 Szt. Család-járás 

 regőlés 

 farsang 

 halottas-bolondlakodalom 

 tollfosztó 

 lánykérő 

 Szt. Iván éj 

 aratás 

 szüret 

 

2.10 Mesztegnyői (somogyi) női népviselet  

 fehér slingelt ujjú blúz 

 pliszírozott kasmír, v. kékfestő szoknya 

 fekete kötény 

 slingelt alsószoknyák 

 gyöngyös párta 

 

2.11 Kövesdi Tiborné (Gál Gizella) tanító életműve - szellemi, tárgyi hagyatéka, a 

„HONI” és a helytörténeti – néprajzi gyűjtemény alapítója 

 

2.12 Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület – (alapítva 1961.) HONI 

Néptánc együttes, Honi Hagyományőrzők ( Bírósági bejegyzés 1991.) 

 

2.13 Gálné Jáger Márta: Mesztegnyő - monográfia - 100 magyar falu 

könyvesháza kiadó 

 

2.14  Mesztegnyő település díszpolgárai 

 Gálné Jáger Márta főlevéltáros 

 Gyarmathy Lívia filmrendező  

 Szécsi Gusztáv Horgos Helyi Közösség Elnöke 

 Kövesdi Tiborné tanító – posztumusz 

 Benkes László polgármester – posztumusz 

 Dolbert Ferenc népi iparművész 

 Dr. Göndöcs László főorvos 

 

2.15 Vincés rendi apácák oktatói, nevelői tevékenysége - óvoda, iskola, Mária-

lányok (1950-ig) 

 

2.16  Háziorvosi szolgálat 1932-óta -  (Dr. Kanczer L., Dr. Végh I., Dr. Glós, Dr. 

Göndöcs L., Dr. Szikra S.) 
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2.17 Bába (1925) és védőnői szolgálat (1950-óta) 

 

2.18 A „Mi gólyánk” című film – Gyarmathy Lívia rendező  

 

2.19 A mesztegnyői cigányság hagyományai, népszokásai 

 

 

 

3. „Természeti környezet” - szakterületi kategória   (7) 

 

3.1       Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növény és állatvilága 

 

3.2      A Mesztegnyő környéki halastórendszer – Malom árok 

 

3.3      A Mesztegnyői horgásztó 

 

3.4     Pataksűrű - tóparti sétány – hóvirágok 

 

3.5      Vadgesztenye sor (Kossuth utca) 

 

3.6     A kb. 150 éves öreg tölgy - az erdőmérnöki lak udvarán 

 

3.7     Öreg-hegy, Újhegy – a mesztegnyői szőlőhegy, mint „jellegzetes kistájegység-

borvidék” 

 

4. „Ipari és műszaki megoldások” szakterületi kategória  (2) 

 
4.1      Mesztegnyői Erdei Vasút (1925)  - felvéve a Somogy Megyei Értéktárba 

 

4.2      A Kertész Jenő féle kovácsműhely 

 

5. „Turizmus és vendéglátás” szakterületi kategória   (7) 

 

5.1       A „Mesztegnyői Rétes” és réteskészítés és Rétesfesztivál  - (1998-) 

 

5.2       Kárpát-medencei Honismereti Ifjúsági Találkozók (1986-) 

 

5.3        A HONI Táborok - kézműves, honismereti, napközis, néptánc, fafaragó, stb.. 

(1977- ) 
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5.4        Rockenbauer Pál Emléktúra - Országos Kék-túra Mesztegnyőt is érintő 

szakasza 

 

5.5        Erdei vasúthoz kapcsolódó rendezvények, programok - vasútnap, majális, 

stb.. 

 

5.6        Testvér-települési kapcsolatok  

 Horgos-Szerbia,   

 Nagygalambfalva-Románia, 

  Újszentiván-Magyarország 

 

5.7        A Mesztegnyői Faluház – mint a kulturális-közművelődési-közösségi 

feladatellátás központja, a helytörténeti gyűjtemény otthona, 

programbiztosítás, vendégfogadás, szálláshely, gasztroprogramok, 

tárlatvezetés, civil szervezetek székhelye 

 

 

6. „Agrár és élelmiszergazdaság” – szakterületi kategória   (5) 

 

6.1    Helyi termelői borok 

 

6.2    Mesztegnyői Méhészek – méztermelés 

 

6.3    Népi ételeink - langalló, rétes, gánica, kráfli, sterc, stb.. 

 

6.4     Mesztegnyői cigányság jellegzetes népi ételei - punya, csirkéslecsó, 

maculeves, stb.. 

 

6.5     Erdészeti - halászati helyi tevékenységek 

 

7. „Sport” - szakterületi kategória   (3) 

 

7.1     Mesztegnyői Sportegyesület - alapítva 1934. 

 

7.2     Mesztegnyői Horgászegyesület 

 

7.3     Mesztegnyői sakk sport - nemzetközi szintű játékosok - Rázsits fivérek 

 

7 kategóriában 51 főtétel – 66 altétel szerepel. 

  

Mesztegnyő, 2016. november 16.  

 

                         Kövesdiné Panyi Antónia 

                     MÉTB elnöke 


