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Települési Értéktár Bizottság
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: 3597-1/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Települési Értéktár Bizottság 2015. október 15-én (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel
megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Jelen vannak:

Gulyás Erzsébet
Soós Gyula
Varga János
Stiglicz Rita
Bati Edit

elnök
tag
tag
tag
tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Péter

polgármester

Gulyás Erzsébet elnök: Mindenkit szeretettel köszöntött az alakuló ülésen. Ismertette a napirendi
pontot. Azzal kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni, a bizottsági tagok sem kívánják azt
kiegészíteni. Kéri a bizottsági tagokat, hogy a napirendet fogadják el.
Az Értéktár Bizottság határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi:

N A P I R E N D E T:
1./ Az értéktárba felvenni kívánt tételek ismertetése, megvitatása.
Előadó: Gulyás Erzsébet
elnök
Gulyás Erzsébet: Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Molnár Andreát.
Elmondta, hogy összeállított egy listát, melyet véleménye szerint érdemes lenne felvenni az
értéktárba. Takács Péter polgármesterrel ezt egyeztetette, mivel a jövőben a polgármesternél kell
ezeket jelezni, és Ő fogja továbbítani a bizottság felé.
Mindenkinek kiosztottat, a listát és kérte a bizottsági tagok véleményét. Mivel nagyon sok papír
munkával jár a közel 50 db értékről szóló nyomtatvány kitöltése, ezért javasolta, hogy első körben a
bizottsági tagok dolgozzák ki a települési értéktár „bázisát” képező alapdokumentációkat.
Soós Gyula: Javasolta felvenni a helyi értéktárba az Árpád utcában a Nepomuki Szent János
szobrot, valamint a régi temető emlékparkban a régi sírokat, sírköveket.
Takács Péter polgármester:. Felajánlaná a segítségét, mivel készített egy diploma dolgozatot, ami
90 %-ban foglalkozik a települési értékekkel, csak akkor egyedi tájértékeknek hívták ezeket az
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emlékeket, ahol GPS koordináta, fénykép, gyűjtési idő, minimális 4-5 mondatos szöveg van hozzá,
esetleg azt lehetne használni az egyes értékek feldolgozásáról szóló nyomtatványokon.
Gulyás Erzsébet: Kérte, hogy menjenek végig a listán és döntsenek, mi az, ami a bizottság
megítélése szerint érdemes arra, hogy a települési értéktár részét képezze a jövőben.
Az Almádi Apátság romjai szerinte egyértelmű, ezt szeretné az országos értéktárba is a
későbbiekben felterjeszteni.
Bati Edit: Elmondta, hogy a Bizottság nem terjesztheti fel az országos értéktárba, csak a megyeibe
és a megye terjesztheti fel az országosba.
Soós Gyula: Felterjesztjük úgy a megyének, hogy szeretnénk, ha az országos értéktárba is bent
lenne, megindokolva, hogy benne van az országos műemlék jegyzékben.
Gulyás Erzsébet: Szerinte is az Almádi Apátság romjait lesz a legkönnyebb alátámasztani a
régészeti feltárások eredményei alapján.
Az Almád emlékoszlop az egy új keletű, de hagyományt teremtő céllal lett állítva, minden évben ott
van összejövetel Pünkösdkor.
Szent-kút forrás+forrásépítmény szerinte az is egy jelentős érték.
Széles forrás a fiatalok találkozó helye, a közösségi életben szerepet játszik.
Marton-kút. Vendel forrás turista célpontként meg van jelölve.
Stiglicz Rita: Javasolta a Bondorói erdészházat, és mellette a Java kutat felvenni az értéktárba.
Nagyon sokan sátoroznak ott minden éven. Kulcsos ház.
Gulyás Erzsébet: A Bondorói erdészházat nem írta a listába, csak kérdőjellel, mivel ott valamikor
családok laktak, és volt a Java kút, amiből a vízellátásukat fedezték. Megkérdezte, hogy az
Erdészház és Java kút külön legyen felírva?
Takács Péter: Javasolta külön írni.
Gulyás Erzsébet: Platán fa. Löffler-malom, amikor működött Apáti nagy része odajárt őrletni, és
még egy nóta is született, amikor meg halt a Löffler molnár.
Varga János: Löffler-malom jelenleg magántulajdonban van, és milyen jogunk van, ennek utána
kellene járni.
Gulyá Erzsébet: Löffler-malmot azért írta fel, mert a múltban még az átépítés előtt jelentős szerepe
volt a falu életében. A malom elbontva nem lett.
Varga János: Akkor maradjon benn, de fel kell venni a kapcsolatot a tulajdonossal és meg kell
kérdezni, hogy mit szólt hozzá.
Takács Péter: Scheller-malom, Varga-malom és Keszler-malom ugyan úgy meghatározta 100-200
éve a település életét, most más külalakja van, csinosítottak rajta, van amelyik tönkre ment, attól
független hozzájárult ahhoz, hogy most itt vagyunk. Még ha lakóingatlan is, de megmaradt a
jövőnek.
Javasolta az értéktárba felvenni.
Gulyás Erzsébet: Karácsony-kutat nem vette fel első körben a listára, de javasolta felvenni az
értéktárba. Ez egy forrás, ott van az Eger-patak mellett.
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Varga-malom: Fényképünk van róla, a mostani állapotáról is. Az „Élet völgye” c. tsz-es könyvben
valószínű van róla korábbi kép is.
Keszler-malom.
Templom műemlék, plébánia épület nem. Szentháromság-szobor, felújításra javasolt.
Tízparancsolat-kő egy új dolog, de hát ez is értékünk. Hősi emlékmű, 56-os emlékmű, Szuper Irma
tanítónő kopjafája. Petőfi-domborművet M. Tóth József igazgató készítette. Régi temető, álló
sírkövek.
Soós Gyula: Javasolta az álló sírköveket külön lajstromba felvenni.
Bati Edit: Szerinte egy tétel legyen az Emlékpark és felsorolva a síremlékek, nagy kereszt.
Gulyás Erzsébet: Erdészet, alsó iskola.
Bati Edit: Javasolta az erdészetet, mint maga az épület, és külön az erdész életet, mint foglalkozást.
Takács Péter: Elmondta, hogy 1800-as évek óta Monostorapátiban Magyar Királyi erdészet néven
működött az erdészet. Több száz éves hagyományokkal rendelkezik. 1800-as évek óta hivatalosan
bizonyhatóan működött az erdészet, ami munkát adott ennek a térségnek. Az épületet és magát a
szellemi örökséget, mint erdészeti tevékenységet kellene felvenni.
Gulyás Erzsébet: Falumúzeum, mint ház. Szuper Irma néni néprajzi gyűjteményei. Jegyző-ház.
Hidakat is javasolta az értéktárba felvenni, mivel több száz évesek.
Kereszteket is érdemes megemlíteni. Bati-kanyarban, Petőfi u. 74. előtt, Nyírmeggy elején, Kaszásdomb tetején.
Mély kút a hegyen az is fogalom a faluban.
Varga János: Fűzes tavat is javasolja felérni.
Stiglicz Rita : Hősök könyvét is fel kellene venni.
Takács Péter : Monostori tó (Henyei tó), Cserkás tó. Gémes-kút.
Bati Edit: Település részeinek a nevei.
Gulyás Erzsébet: Doma-hegy, Atak, Bakrati, Egy érték, felsorolva. Dűlők nevek.
Calligaro Angelo kutak , úgy gondolja, van műemléki értéke, (ipartörténeti értékek, libás kutak).
Takács Péter: A kutakat gyűjtőben,a Pimper-kutakat is,a felsorolva, hogy hol vannak.
Gulyás Erzsébet: Hagyományokat írta még össze. Szent Család járás, bölcsőcske, asszonyfarsang.
húshagyózás, zöldágjárás, locsolkodás, szüreti felvonulás, Pünkösd hétfői megemlékezés, Schellerkripta.
Novák Béla esperes síremléke a szoborral különleges. A másik esperesünk Mikler Jenő, aki szintén
a faluban van eltemetve, 1979-ben halt meg, ezt is vegyük bele.
Takács Péter : Kossuth és Zrínyi utcai épületekkel a HÉSZ-is külön foglalkozik az örökségvédelmi
munkarészben védelemre javasolt utcakép, épületek megfogalmazás alatt. Máténé Kossuth u.,
Piszter-ház, Bognár Pista bácsi féle ház. Cigány udvar.
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Soós Gyula: Fenyves utcában a Vajai féle ház.
Stiglicz Rita: Csillagéknál a Lőrinc féle ház.
Varga János: Templom mellett Ill Karcsi féle volt gazda bolt.
Gulyás Erzsébet: Volt több nevezetes ház a faluban, ami most már lakóház, de története van. Barna
zsidóék háza, ami most már a Vargáné Karáéké lett, és a bolt. Zsidó kocsma, ahol a posta volt (Ughi
Tibiék laknak ott), ahol a Kékesiék laknak ott is kocsma volt, sőt még iskola is működött.
Varga János: Kérdezte, hogy az új épületeket nem lehet felvenni? Felső iskola, kultúrotthon, orvosi
rendelő, óvoda. Ezek is meghatározzák a falu életét, fejlődését.
Gulyás Erzsébet: Orvosi rendelőt is fel lehet venni, mert nem kell elfelejteni, hogy színi előadások
tartásával szedték össze a pénzt, hogy az egészségházat fel tudják építeni.
Hangya szövetkezet épülete (Piszter bolt).
Gulyás Erzsébet: Javasolja, hogy első körben mindeniki dolgozzon ki egy-egy értéket. Azért, hogy
a bizottság már a következő ülésén tudjon dönteni az értéktárba történő felvételről.
Vállalja Az Almádi apátság romjainak kidolgozását.
Soós Gyula: Vállalja az Almád emlékoszlop kidolgozását.
Takács Péter: A Vendel-forrás, a vén platánfa és Kereszt a Bati-kanyarban.
Bati Edit: Római katolikus plébániatemplom, és Bölcsőcske.
Varga János: Szentháromság-szobor.
Stiglicz Rita: Tízparancsolat-kő, I.II. vh. hősi emlékmű és Hősök könyve.
Takács Péter: Javasolja, hogy a következő bizottsági ülést még november 2. hetében tartsák meg és
ott döntsön a bizottság az értéktárba felvételről.
Gulyás Erzsébet: November 10-i időpontot látja alkalmasnak, addigra véleménye szerint
előkészíthetőek a javaslattételi dokumentációk.
Más napirend nem volt. Gulyás Erzsébet elnök megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 30
perckor bezárta.

K. m. f.

Gulyás Erzsébet
elnök

Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető

