
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2020. május 22. napján 
online megtartott üléséről 

 
 

Az ülés helye: internet – a bizottság tagjai e-mailben megkapták a javaslatokat, majd e-mailen keresztül 
egyeztettek, döntöttek 
 
 
Jelen vannak:  
Bereznai Istvánné, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság elnöke 
Herkli Antal, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
Szabó József, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagja 
 
Napirendi pontok:   
 
1. Dr. Kapócs Ferenc életműve települési értéktárba vétele 
2. MRE KIMM Drogterápiás Otthona települési értéktárba vétele 
3. Petheő Dénes publicisztikai tevékenysége települési értéktárba vétele 
4. Király Antal citerakészítő tevékenysége települési értéktárba vétele 
 
A bizottság tagjai megismerték a beterjesztett javaslatokat, és a következő határozatokat hozták. 
 
1. napirendi pont 
Dr. Kapócs Ferenc életműve települési értéktárba vétele                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
1/2020. (V.22.) RTÉB határozata 

Dr. Kapócs Ferenc életműve települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta dr. Kapócs Ferenc életműve mint kulturális 
örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
2. napirendi pont 
MRE KIMM Drogterápiás Otthona települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
2/2020. (V.22.) RTÉB határozata 

MRE KIMM Drogterápiás Otthona települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a MRE KIMM Drogterápiás Otthona mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
3. napirendi pont 
Petheő Dénes publicisztikai tevékenysége települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
3/2020. (V.22.) RTÉB határozata 

Petheő Dénes publicisztikai tevékenysége települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta Petheő Dénes publicisztikai tevékenysége mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  



4. napirendi pont 
Király Antal citerakészítő tevékenysége települési értéktárba vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
4/2020. (V.22.) RTÉB határozata 

Király Antal citerakészítő tevékenysége települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta Király Antal citerakészítő tevékenysége mint 
kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot. 
 
Gajdó Ágnes megírta a bizottsági tagoknak, hogy a megyei értéktárba négy értéket terjesztett föl a bizottság: 
a Szentháromság-szobor bekerült a megyei értéktárba. A temetőkápolna és a délután 3 órai harangszó nem. 
Auguszta 26 történetét a bizottság hiánypótlásra visszaküldte. Ezt a javaslatot Pátkai Péter agrármérnök 
segítségével kiegészítette, s Pátkai Péter révén támogatói nyilatkozatot kértünk Istvánfalvi Miklóstól, a Tej 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökétől, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. elnök-igazgatójától. 
 
Javasolja, hogy dr. Kapócs Ferenc életművét és a MRE KIMM Drogterápiás Otthonát szintén javasoljuk a 
megyei értéktárba. 
 
Javasolja, hogy a 3 órai harangszó megyei értéktárba felvételét kíséreljük meg újra elérni – Spányi Antal 
püspök atyától lenne jó támogatói nyilatkozatot kérni a javaslathoz, s újra beterjeszteni azt. 
 
Herkli Antal szerint Kapócs Ferenc életműve akár az országos értéktárba is bekerülhetne. 
 

Bereznai Istvánné is támogatja, hogy a megyei értéktárba javasoljuk Kapócs Ferenc munkásságát és a 
drogterápiás otthont is. Leírta, különösen nagyra értékeli Erdős Eszter református lelkész munkásságát ennek 
az otthonnak a létrehozásában. Emlékszik rá, volt visszhangja a faluban, mikor elkezdődött itt a munkájuk. 
Az évek bebizonyították, hogy szívós akarattal, rengeteg munkával a jó ügy érdekében sokat tettek a 
szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok normális életbe való visszatéréséért. Nyitottak a község felé, 
megmutatják milyen munka folyik az otthonban. Több egészségnapon is részt vettek az ott lakók, és beszéltek 
arról, hogy milyen úton jutottak ismét a normális életbe szakemberek segítségével. 
 
Gajdó Ágnes megírta a többieknek, hogy folyamatban van a következő javaslatok megfogalmazása, 
kidolgozása: Tóthné Bányai Márta alkotótevékenysége, a ráckeresztúri önkéntes tűzoltó egyesület 130 éves 
története, Éber Sándor festőművész művészete, Gunda Béla Ráckeresztúr-Lászlópuszta mindennapjairól szóló 
tanulmányai, Kocsi Mayer Gyula iskolaszervezői és méhészeti tevékenysége. A jelen körülmények között 
sajnos lassabban megy a kutatás. 
 

Ráckeresztúr, 2020. május 22. 
 

                             Bereznai Istvánné                                                                         Gajdó Ágnes 
                a bizottság elnöke                                                                        jegyzőkönyvvezető 
 
 


