
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2020. szeptember 21. 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. A 48–56-os emlékmű települési értéktárba vétele 
2. Tóthné Bányai Márta papírcsipke-pergamencsipke-készítő alkotótevékenysége települési értéktárba vétele 
 
A bizottság tagjai megismerték a beterjesztett javaslatokat, és a következő határozatokat hozták. 
 
1. napirendi pont 
A 48–56-os emlékmű települési értéktárba vétele                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
5/2020. (IX.21.) RTÉB határozata 

A 48–56-os emlékmű települési értéktárba történő felvételéről 
 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 48–56-os emlékmű mint kulturális örökség 
települési értéktárba történő felvételét tartalmazó javaslatot.  
 
2. napirendi pont 
Tóthné Bányai Márta papírcsipke-pergamencsipke-készítő alkotótevékenysége települési értéktárba 
vétele 
                            
A bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
6/2020. (IX.21.) RTÉB határozata 

Tóthné Bányai Márta papírcsipke-pergamencsipke-készítő alkotótevékenysége települési értéktárba 
történő felvételéről 

 
A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Tóthné Bányai Márta papírcsipke-
pergamencsipke-készítő alkotótevékenysége mint kulturális örökség települési értéktárba történő felvételét tartalmazó 
javaslatot.  
 
Szabó József szerint mindkét érték a megyei, de akár az országos értéktárba is bekerülhetne. 
 
Gajdó Ágnes a bizottság nevében köszönetet mondott dr. Németh-Benke Boglárkának, aki a 48–56-os 
emlékműről elkészítette a javaslatot, és fölvette a kapcsolatot a bajai Éber emlékház munkatársaival, id. Éber 
Sándor leszármazottaival. Máris sok értékes anyagot kaptunk tőlük. A következő ülésen remélhetőleg a 
ráckeresztúri születésű festőművész életművéről készült javaslatról is dönthet a bizottság. 
 

Ráckeresztúr, 2020. május 22. 
 

                             Bereznai Istvánné                                                                         Gajdó Ágnes 
                a bizottság elnöke                                                                        jegyzőkönyvvezető 


