Települési Értéktár Bizottság
8296 Monostorapáti Petőfi u.123.
Száma: 2525-1/2016.
J e gy z ő k ö ny v
Készült: A Települési Értéktár Bizottság 2016. február 22-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
megtartott üléséről
Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti Petőfi u.123.
Jelen vannak:

Gulyás Erzsébet
Bati Edit
Soós Gyula
Stiglicz Rita
Varga János
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tag
tag
tag

Gulyás Erzsébet elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes
mivel valamennyi bizottsági tag jelen van. Ismertette a napirendet, azzal kapcsolatban sem ő sem a
jelenlévők nem kívántak kiegészítést tenni így javasolta annak elfogadását.
Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t:

1./ Helyi értékek áttekintése
Előadó: Gulyás Erzsébet
elnök

Gulyás Erzsébet elnök elöljáróban elmondta, hogy az egykori almádi bencés apátság
maradványainak a Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételi kérelmet február 24-én fogják
tárgyalni, nagyon bízik a kedvező elbírálásban és egyúttal az országos értékek közé való
felvételének javaslatában.
A „Nepomuki Szent János” Plébániatemplom megyei értéktári felvételéhez szükséges iratanyagot is
megküldte a Veszprém Megyei Értéktárba, ennek tárgyalása későbbre várható.
Az „asszonyfarsang” népszokással kapcsolatban elmondta, hogy sikerült kinyomozni, hogy 1987.
március 2-án hangzott el erről a szokásunkról rádióműsor. Bár a rádió archívumában nincs meg a
felvétel sikerült felvenni a kapcsolatot annak készítőjével, aki megígérte, hogy megkeresi.
A napirend tárgyalása
Gulyás Erzsébet elnök elmondta még, hogy mint az sajnos várható volt ez ideig a lakosság részéről
nem érkezett javaslat újabb helyi értékre, ezért az a célszerű, ha a már összeírt, a bizottság tagjai
által korábban összeírt értékek dokumentációját készítik el.
Javasolta, hogy a helyi értékké még nem nyilvánított de erre érdemes objektumokról a
dokumentumok elkészítését a bizottsági tagok osszák fel egymás között és egy hónap múlva egy
újabb ülésen ezeket is vegyék fel a helyi értékek közé.

- 2 Bati Edit bizottsági tag rövidnek tartja a határidőt. Véleménye szerint az alapos munkához több idő
kell és nem is szükséges sietni. Ő úgy gondolja, hogy 2-3 hónap múlva kellene csak újabb ülést
tartani, addigra alaposabban el lehet készíteni a dokumentációkat.
Gulyás Erzsébet elnök éppen ellenkezőleg: nem szeretné sokáig halogatni a dolgot, amúgy is jön a
tavasz, a jó idővel eljön a kerti munkák ideje és akkor mindenkinek kevesebb szabadideje lesz. A
legalapvetőbb dokumentáció becsatolásával megtörténhet az értéktárba történő felvétel – amiket a
későbbiekben újabb dokumentumokkal ki lehet egészíteni.
A bizottság tagjai véleményei alapján a következő ülés időpontját most nem határozták meg, de
mindenképpen még a tavasz folyamán meg fogják tartani.
Ezután részletesen áttekintették a korábban már javasolt objektumokat és ezek dokumentációinak
elkészítésére az alábbiakban állapodtak meg:
Takács Péter polgármestert - korábbi vállalására hivatkozva - a Széles-forrás, Marton kút, Vendel
forrás és a „Bati” kanyarban lévő kereszt dokumentumainak elkészítésére kéri fel a bizottság.
Gulyás Erzsébet elnök vállalta el a Szentkút forrás és forrás építmény, A Varga malom, a Keszler
malom, a római katolikus plébániaépület, a „Jegyző-ház” - ma az önkormányzati hivatal épülete, az
Iskola utcai hidak, a Calligaro Angelo kutak valamint az asszonyfarsang népszokás
dokumentációjának elkészítését.
Stiglicz Rita bizottsági tag az 56-os emlékmű, Szuper Irma kopjafája, a Falumúzeum és
gyűjteményei, a zártkertben lévő három kereszt, a Scheller kripta, Novák Béla esperes síremléke,
Mikler Jenő sírja objektumok és a Szent-család járás népszokás iratanyagát fogja elkészíteni.
Varga János bizottsági tag az Erdészet, az „Alsó” és „Felső” Iskola épületének dokumentációjának
elkészítését vállalta.
Soós Gyula bizottsági tag a „régi” temető emlékpark és objektumai épített környezet és a hegyi
húshagyó-zás népszokás iratanyagát készíti el.
Bati Edit bizottsági tag a volt Löffler malom, a Petőfi utcai kereszt és az új temető keresztje
építmények, valamint a „zöldág-járás”, húsvéti locsolkodás, szüreti felvonulás és a Pünkösd hétfői
megemlékezés dokumentációjának elkészítését vállalta.
Gulyás Erzsébet elnök kérte a jelenlévőket, hogy az elkészült iratanyagokat Takács Péter
polgármesterhez juttassák el és az ezek beérkezését követően az újabb ülés időpontjáról a bizottsági
tagok meghívót fognak kapni.
Mivel további felvetés, észrevétel nem hangzott el megköszönte a részvételt és az ülést 18 órakor
bezárta.
Kmf.
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