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Jegyzőkönyv
Készült: Decsi Települési Értéktár Bizottság 2014. április 10-én a Polgármesteri Hivatal
jegyzői irodában megtartott nyílt ülésén.
Az ülés kezdete: 10.00 óra

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök
Decsi-Kiss Jánosné tag
Nagy Zoltán tag
Rohrné Nagy Katalin tag
Oberritterné Wágner Julianna tag

Tanácskozási joggal:
6. Galambos Attila alpolgármester
7. Lőcziné Polányi Jusztina „Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes
8. Gómány Ernőné Decsi Romákért Egyesület
9. Nagy Zoltánné gyöngyfűző
10. Farkas Lászlóné Babamúzeum
11. Zrínyi Józsefné Hímzőszakkör
12. dr. Horváth Mónika aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, a bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Balohgné Medgyesi Zsuzsanna elnök ismertette és szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi napirendet
állapította meg:

Napirend:

1.
2.
3.

Tájékoztatás a nemzeti értéktár-rendszerről
Az értékfeltáró munka megkezdése, felhívás közzététele
Egyebek
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Napirend

1.

tárgyalása:

Tájékoztatás a nemzeti értéktár-rendszerről

Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök elmondta, hogy az értéktár bizottság szervezeti- és
működési szabályzatát minden bizottsági tag megkapta. A bizottság az szmsz szerint
működik. Cél az, hogy a helyi értékeket összegyűjtsék. Örömét fejezte ki, hogy ennyien eleget
tettek a meghívásnak és eljöttek az ülésre, hiszen a Babamúzeum, és a Csillagrózsa működése
önmagában helyi értéket képez. Az értéktárat folyamatosan szeretnék bővíteni. Fontos, hogy
felelősségteljesen döntsenek, mi kerüljön bele az értéktárba.
2.

Az értékfeltáró munka megkezdése, felhívás közzététele

Decsi-Kiss Jánosné tag: A Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy írásos segédanyaga, amely
többek között tartalmazza azt, hogy az egyes témakörökben mi jöhet számításba, hiszen
nemcsak népművészetről van szó.
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök: Elkérjük a segédanyagot és ki fogjuk küldeni a
bizottsági tagoknak, tanácsadóknak. Az épületeket is célszerű lesz számba venni, a Tájházat, a
Babamúzeumot, az Ivanizs Ibolya-féle házat mindenképpen indokolt.
Nagy Zoltán tag: A műemlékvédelemtől is le lehetne kérni, melyik épület védett.
Decsi-Kiss Jánosné tag: Az építészeti értékek között meg kell említeni a temetőket, kriptákat,
feliratokat, szobrokat, kereszteket, feszületeket, emléktáblákat is. A listát alá kell támasztani
dokumentumokkal, ez lehet pl. a Csillagrózsa esetében a felvételek.
dr. Horváth Mónika aljegyző: A vonatkozó kormányrendelet mellékletében szereplő
nyomtatványon bárki tehet javaslatot az értékeknek a települési értéktárba felvételéhez. A
bizottság a javaslatokat megvizsgálja és 90 napon belül dönt. Ezt a formanyomtatványt közzé
lehetne tenni.
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök: Érettségizett fiatalok is segíteni fognak a munkában. A
Polgármesteri Hivatal a technikai eszközökkel tud segítséget nyújtani. A civil szervezetek,
egyesületek vezetőitől is lehet segítséget kérni, fel kell őket személyesen keresni.
Decsi-Kiss Jánosné tag: Közzé kellene tenni újságban, televízióban, megadni egy
elérhetőséget, ahol érdeklődhetnek az emberek, esetleg egy konkrét napot is meg lehetne adni.
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök: Egyetért ezzel, de fontosnak tartja a személyes
találkozást a civil szervezetekkel.
Decsi-Kiss Jánosné tag: Ez nem csak a civil szervezeteket érinti.
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök: Ez igaz, és ez a kör egyre bővülni fog. A személyes
találkozás után jöhetne az újság és a televízió.
Nagy Zoltán tag: Sokkal hasznosabb a személyes megbeszélés.
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Lőcziné Polányi Jusztina „Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes: Fontosak a civil
szervezetek.
Gómány Ernőné Decsi Romákért Egyesület: A romák esetében a főzés, a fafaragás, a kazán
összeállítás kiemelhető a hagyományok között. A táncot, viseletet be tudják mutatni.
Rohrné Nagy Katalin tag: A Decsre jellemző szókincs is fontos. Az épületekhez kapcsolódóan
az emléktáblákat is megemlítené.
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök: A lakossággal való kapcsolatfelvételhez a facebook
oldalt, valamint a település honlapját is jó lenne felhasználni.
Decsi-Kiss Jánosné tag: A dísztárgyaló sublótja tele van hímzésrajzokkal.
Farkas Lászlóné Babamúzeum: Vannak nála is sárközi hímzésminták, szívesen rendelkezésre
bocsátja.
Gómány Ernőné Decsi Romákért Egyesület: Régi házassági szerződések is vannak, ez is hozzá tartozhat a helyi értékekhez.

3.

Egyebek

Rohrné Nagy Katalin tag: Kérem, hogy az ülésen részt vetteknek küldjenek ki egy emlékeztetőt az elhangzottakról.
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna elnök megköszönte mindenkinek a megjelenést. A bizottság
nyílt ülését 11.00 órakor bezárta.

Kmft.

Baloghné Medgyesi Zsuzsanna
elnök

dr. Horváth Mónika
jegyzőkönyvvezető
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