
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2017. július 10. napján 
15 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 
Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
 
Távol maradt:  
Szabó József, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
 
Meghívott:  

Szokoli Lászlóné kulturális közfoglalkoztatott 
 
Hallgatóság:  
Pátkai István 
 
Bereznai Istvánné elnök köszöntötte a meghívottként jelen lévő Szokoli Lászlónét, aki mint kulturális 
közfoglalkoztatott a jövőben segíti az értéktár bizottság munkáját. Megállapítottam, hogy a 4 tagú 
bizottságból 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Szabó József bizottsági tag egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tudott jelen lenni az ülésen. 
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 ráckeresztúri I. világháborús hősi emlékmű települési értéktárba vétele 
                        2. A ráckeresztúri II. világháborús hősi emlékmű települési értéktárba vétele 
  3. Novák József Ráckeresztúr község története 1347–1992 című kötetének 

    települési értéktárba vétele 
4. A „Falunk Diákja” cím települési értéktárba vétele 
5. A „Ráckeresztúri gólyák” települési értéktárba vétele 
6. „Ráckeresztúr–Ercsi határkereszt” települési értéktárba vétele 

 
A bizottság tagjai megtárgyalták a beterjesztett javaslatokat, és a következő határozatokat hozták. 
  
1. napirendi pont 
A ráckeresztúri I. világháborús hősi emlékmű települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
4/2017. (VII.10.) RTÉB határozata 

az I. világháborús hősi emlékmű települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta az I. világháborús hősi emlékmű mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
 
 
 
 
 



2. napirendi pont 
A ráckeresztúri II. világháborús hősi emlékmű települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
5/2017. (VII.10.) RTÉB határozata 

az II. világháborús hősi emlékmű települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta az II. világháborús hősi emlékmű mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
3. napirendi pont 
Novák József Ráckeresztúr község története 1347–1992 című kötetének települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
6/2017. (VII.10.) RTÉB határozata 

Novák József Ráckeresztúr község története 1347–1992 című kötetének települési értéktárba történő 
felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta Novák József Ráckeresztúr község története 
1347–1992 mint kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
4. napirendi pont 
A „Falunk Diákja” cím települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
7/2017. (VII.10.) RTÉB határozata 

A „Falunk Diákja” cím települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a „Falunk Diákja” cím mint kulturális örökség 
települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
5. napirendi pont 
A „Ráckeresztúri gólyák” települési értéktárba vétele 

                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
8/2017. (VII.10.) RTÉB határozata 

A „Ráckeresztúri gólyák” települési értéktárba történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a „Ráckeresztúri gólyák” mint természeti érték 
települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. napirendi pont 
A „Ráckeresztúr–Ercsi határkereszt” települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
9/2017. (VII.10.) RTÉB határozata 

A „Ráckeresztúr–Ercsi határkereszt” települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a „Ráckeresztúr–Ercsi határkereszt” mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot. 
 
 

Bereznai Istvánné: Reményét fejezte ki, hogy lesznek olyan emberek, akiket be lehet még vonni a munkába, 
hiszen több érték található a faluban, mint azt gondolnánk. 
 
Szokoli Lászlóné: Ismertette, mely javaslatok előkészítésén dolgozik. Herkli Istvánné papírfonással készült 
alkotásai, kézműves szappankészítők, Kucsera Mónika fazekas, a község természeti értékei, Németh Mihály 
helytörténeti gyűjteménye. 
 
Gajdó Ágnes: Tóthné Bányai Márta papírcsipke-készítőt javasolja, Dobai János fafaragót. S azokat az 
értékeket, amelyekről már a múltkori megbeszélésen szó volt: Szent László-, Szent István-szobor, a 
Keresztúrok emlékműve, 1848-as–56-os emlékmű, a Pávakör, a BOR-ÁSZOK Dalárda Egyesület. Hunics 
József ráckeresztúri születésű olimpiai bronzérmes kenus, Éber Sándor festőművész. 
 
Bereznai Istvánné a plébánia épületét, a temetőkápolnát említi. 
 

Kövesd Ildikó: javasolja, hogy a szüreti felvonulást mint régóta élő hagyományt mindenképp fel kell venni 
az értéktárba. S el kellene kezdeni a régi tárgyak gyűjtését a padlásokról. 
 
Valamennyi résztvevő egyetért abban, hogy jó lenne egy ingatlan, egy régi parasztház, amelyet tájházzá, 
falumúzeummá lehetne alakítani. Egy ilyen ingatlanban berendezhetnénk a helytörténeti kiállítást, s 
bemutathatnánk tárgyi értékeinket. 
 
Gajdó Ágnes: kérte, hogy Bereznai Istvánné mint a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány titkára járjon 
közbe az iskolánál, hogy működjenek közre az értékgyűjtésben. 
 
Bereznai Istvánné: egyetértett, s megígérte, hogy beszél az iskola igazgatójával. 
 
Pátkai István: Kevés helyen maradt úgy együtt a hajdani településközpont – templom, kastély, majorság 
épületei –, mint Ráckeresztúron. Javasolja, ezt is az értéktárba kellene venni. 
 
Sok-sok ötlet előkerült még: könyvtár, Molnár Antal meteorológiai tevékenysége, önkéntes tűzoltó 
egyesület, régi keresztúri receptek. Minden, amit a Ráckeresztúron élők értéknek tartanak. 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők eddigi munkáját, majd bezárta az ülést. 
 
 
Ráckeresztúr, 2017. július 10. 
  
  
…………………………………………….                          ……………………………………. 
              bizottság elnöke                                                                      jegyzőkönyvvezető 
 
 
Mellékletek: 
Meghívó 
Jelenléti ív 


