
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2017. augusztus 15. napján 
9 órakor megtartott üléséről 

 
Az ülés helye: községi könyvtár, Ráckeresztúr (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4.) 
 
Jelen vannak:  
Bereznai Istvánné, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke 
Kövesd Ildikó, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
Szabó József, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
 
Meghívott:  

Szokoli Lászlóné kulturális közfoglalkoztatott 
Pátkai István kulturális közfoglalkoztatott 
 
Bereznai Istvánné elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4 tagú bizottságból 4 fő jelen 
van, a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Gajdó Ágnes bizottsági tagot. 
Ismertette a beérkezett javaslatokat, melyeket a bizottság tagjai megismertek, és támogatják az értéktárba 
történő felvételüket. Mindezek alapján a következő napirendi pontokat javasolta: 
 
Napirendi pontok:   
 
                         1. A Szent István-szobor települési értéktárba vétele 
                         2. A Szent László-szobor települési értéktárba vétele 
  3. A Keresztúr nevű települések emlékműve települési értéktárba vétele 

4. A délután három órai harangszó települési értéktárba vétele 
5. Hunics József olimpiai bronzérmes kenus életműve települési értéktárba vétele 
6. Dobai János amatőr fafaragó alkotótevékenysége települési értéktárba vétele 

 
A bizottság tagjai megtárgyalták a beterjesztett javaslatokat, és a következő határozatokat hozták. 
  
1. napirendi pont 
A Szent István-szobor települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
10/2017. (VIII.15.) RTÉB határozata 

a Szent István-szobor települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Szent István-szobor mint kulturális örökség 
települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
2. napirendi pont 
A Szent László-szobor települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
11/2017. (VIII.15.) RTÉB határozata 

a Szent László-szobor települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Szent László-szobor mint kulturális örökség 
települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
 



3. napirendi pont 
A Keresztúr nevű települések emlékműve települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
12/2017. (VIII.15.) RTÉB határozata 

A Keresztúr nevű települések emlékműve települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Keresztúr nevű települések emlékműve mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
4. napirendi pont 
A délután három órai harangszó települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
13/2017. (VIII.15.) RTÉB határozata 

A délután három órai harangszó települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a délután három órai harangszó mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
5. napirendi pont 
Hunics József olimpiai bronzérmes kenus életműve települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
14/2017. (VIII.15.) RTÉB határozata 

Hunics József olimpiai bronzérmes kenus életműve települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta Hunics József olimpiai bronzérmes kenus 
életműve mint sport érték települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
6. napirendi pont 
Dobai János amatőr fafaragó alkotótevékenysége települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
15/2017. (VIII.15.) RTÉB határozata 

Dobai János amatőr fafaragó alkotótevékenysége települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta Dobai János amatőr fafaragó 
alkotótevékenysége mint kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot. 
 
 

Bereznai Istvánné: Reményét fejezte ki, hogy még jó pár értéket össze tudunk gyűjteni. S javasolta, hogy az 
értéktárba felvett dolgokból a település 670 éves fennállása alkalmából tartott községi rendezvényre 
készítsünk kiállítást.  
 
Gajdó Ágnes: Elmondta, hogy az ünnepség várhatóan novemberben lesz majd, addigra lezárul az 
önkormányzat és a könyvtár által kiírt alkotói, fotó- és videópályázat is, amelynek anyagából remélhetőleg 
szintén lehet válogatni. A szeptemberi Ráckeresztúri Hírmondóban lesz majd Értékmérő rovat, amelyben 
bemutathatjuk az eddig felvett értékeket. 



 
Bereznai Istvánné: Az iskolai alapítvány is besegít a gyűjtőmunkába, hamarosan felhívást tesznek közzé, s 
valamilyen pályázatot kiírnak majd a gyerekeknek. 
 
Szabó József: Az iskolában működik honismereti szakkör, de csak alsóban, jó lenne a felsősöket is 
megmozgatni, s velük is együttműködhetnénk az értéktár létrehozásában. 
 
Bereznai Istvánné: Helyesli a felvetést. Beszél az igazgatónővel ez ügyben is. Az iskola padlásán állítólag 
nagy a rendetlenség, nem biztos, hogy ott kutathatunk a régi tablók után. 
 
Pátkai István: Már járt az iskola padlásán, összevissza vannak a tablók, van, amiről leszakadtak a fényképet, 
van, amiből kivágtak egy darabot. Ott van egy golyós számológép és egy Munkácsy tévé. Más semmi. Még 
egy régi iskolapadot sem őriztek meg. 
 
Bereznai Istvánné: Ami megmaradt, azt kellene megmenteni. 
 
Gajdó Ágnes: Más iskolában a tantermekben is elhelyeznek régi tablókat, ha a folyosón nincs már hely. 
Esetleg itt is megtehetnék ezt.  
 
Kövesd Ildikó javasolta a közösségi tér és a játszótér felvételét, s felveti az óvodában szokásos kiszebáb-
égetést. 
 
Bereznai Istvánné: A következő bizottsági ülés megtartását szeptember végére javasolja. 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők eddigi munkáját, majd bezárta az ülést. 
 
 

Ráckeresztúr, 2017. augusztus 15. 
  
  

…………………………………………….                           ……………………………………. 
                a bizottság elnöke                                                                        jegyzőkönyvvezető 
 
 
Melléklet: 
Jelenléti ív 
  



 


