
Felsőtárkányi Értéktár Bizottság 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 

e-mail: ertektar@felsotarkany.hu 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház földszinti termében (3324 Felsőtárkány, Fő út 350.), a Felsőtárkányi Értéktár 

Bizottság 2017. június 15. napján 18.00 órakor megtartott ülésén. 

 

A jegyzőkönyv vezetése 1. oldaltól 4. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Helyi Értéktár Bizottság helyi értékek elfogadása 

2. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

Szepesi Ádám – Megyei Értéktár Bizottság koordinátora 

Kakuk Pál - a Képviselő-testület által delegált tag 

Erdélyi Tiborné - a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet által delegált tag 

Szántósi Rafaelné – a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet által delegált tag 

Tichy Rita – mb. közművelődési intézményvezető 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 4 bizottsági tag megjelent illetve 1 fő, Rakusz 

Márta e-mailben szavazott a korábban kiküldött anyagokról, így az ülés határozatképes.  

Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Tichy Rita vezesse.  

 

A javaslatot a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülésről hangfelvétel készül. 

 

Napirend előtt: 

 

Kakuk Pál bizottsági tag: 

Nagy hibának tartja, ha egy településen az értékeket nem látják meg az emberek. Úgy látja, hogy sok 

tennivalója van a kultúrának, a Képviselő-testületnek, polgármesternek, hogy a településen a 

szemlélet ne ebbe az irányba haladjon. Megállapítja, hogy nagyon sok érték van ezen a településen, 

ami nemzeti értékként felvehető lenne a Felsőtárkányi Értéktárba. Szomorúnak tartja, hogy az 

emberek érdektelenek ebben az ügyben. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Elmondja, hogy véleménye szerint a nemzeti értékek rendszere és a hungarikumok rendszere még 

mindig gyerekcipőben jár. Ez megyei szinten is tapasztalható, nem érkeznek nagy mennyiségben a 

javaslatok, ahogy elvárható lenne. Sokan nem is tudják, hogy mi a megfelelő útja ennek a 

folyamatnak, sokan pedig azt hiszik, hogy bizonyos értékek már a hungarikumok szintjén vannak.  

Sok helyen sok embernek el kell még mondani, hogy van egy ilyen bizottság, és van lehetőség arra, 

hogy javaslatokat tegyenek a helyi értékek felvételére.  
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Erdélyi Tiborné bizottsági tag: 

Szerinte nem az a lényeg, hogy sok értéket összegyűjtsünk, eleinte az is jó, ha van három-négy, azt 

megismertessük. Véleménye szerint az a baj, hogy ezek az értékek is a hagyományon alapulnak, és 

azt sokan nem veszik komolyan.    

 

Kakuk Pál bizottsági tag: 

Hozzáteszi, hogy nemcsak a hagyományról van szó, például itt vannak természeti értékek is.  

 

Szepesi Ádám elnök: 

Ismerteti a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit és példaként elmondja, hogy a népviselet a 

kulturális értékek kategóriában vehető fel, a boldogasszony papucsa természeti környezet 

kategóriában lehet. A bizottság legfőbb feladata, hogy felhívja az emberek figyelmét erre a 

lehetőségre.  

 

Tichy Rita: 

Javasolja egy lakossági fórummegtartását. Véleménye szerint a személyes tájékoztatás jobban elérné 

a célját.  

 

Szántósi Rafaelné bizottsági tag: 

Elmondja, hogy nemrégiben Budapestről jöttek Felsőtárkányba, és arra voltak kíváncsiak, hogy hogy 

hívták régen a települést, és a részeit. Ezekre kevesen emlékeznek már, ezért ezt is át kellene adni és 

megőrizni az utókor számára.  

 

Kakuk Pál bizottsági tag: 

Ő is gondolt pl. arra, hogy a református templom harangja bekerüljön a helyi értéktárba, amit Barta 

Simon és neje helyi lakosok öntettek. Vagy a település alatt folyó tiszta forrásvizet bevenni, vagy azt 

a természeti szépséget, ami körbeveszi a települést. Sok dolgot összeírt magának, melyekből többhöz 

elkészített javaslattevő űrlapot mutat be.  

 

Szepesi Ádám elnök: 

Ismerteti a javaslattevő űrlaphoz a törvény által meghatározott kötelező mellékleteit és tájékoztatja a 

bizottságot, hogy a felvett nemzeti értékekről készül egy adatbázis, ami felkerül a Magyar Értéktár 

nyilvántartásába, ami egy országos adatbázis része. Elmondja, hogy az ismertetett nemzeti értékek 

közül, szerinte mind megállja a helyét. Megkérdezi Kakuk Pált, az ismertetett javaslatok készítőjét, 

szeretné-e, hogy ezekről ezen az ülésen döntsön a bizottság, vagy még további kiegészítéseket kíván 

tenni az anyagokon.  

 

Kakuk Pál bizottsági tag: 

Úgy dönt, hogy a Felsőtárkányi Református Templom Harangja, a Sziklaforrás, a II. Világháborúban 

elesett magyar katonák sírja és a Nemzeti Összetartozás Tere javaslatokat tárja a bizottság elé. 

 

1. napirendi pont: 

A Helyi Értéktár Bizottság helyi értékek elfogadása 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Elmondja, hogy a Felsőtárkányi Tájház, a Felsőtárkányi Népviselet és a Felsőtárkányi Sós-túrós rétes 

javaslatokat tárgyalja előbb a bizottság, valamint, hogy Rakusz Márta jelezte, hogy nem tud részt 

venni az ülésen, de az SZMSZ értelmében a három javaslattételről e-mailben szavazott és támogatja 

azokat.  
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Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányi Tájház javaslattételt. 

  

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az 1/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint 

a Felsőtárkányi Tájház nemzeti értéket felveszi a Felsőtárkányi Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányi Népviselet javaslattételt.  

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint a 

Felsőtárkányi Népviselet nemzeti értéket felveszi a Felsőtárkányi Értéktárba kulturális örökség 

kategóriában. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányi Sós – túrós rétes javaslattételt. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 3/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint a 

Felsőtárkányi Sós – túrós rétes nemzeti értéket felveszi a Felsőtárkányi Értéktárba agrár- és 

élelmiszergazdasági kategóriában. 

 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Elmondja, hogy Innentől a jelenlévő 4 bizottsági tag szavazhat, mivel Rakusz Mártának ezekről a 

javaslatokról nem volt tudomása, így nem szavazott. 

  

Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányi Református Templom Harangja javaslattételt. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 4/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint a 

Felsőtárkányi Református Templom Harangja nemzeti értéket felveszi a Felsőtárkányi Értéktárba 

kulturális örökség kategóriában. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányi Sziklaforrás javaslattételt. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az 5/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint 

a Felsőtárkányi Sziklaforrás nemzeti értéket felveszi a Felsőtárkányi Értéktárba természeti környezet 

kategóriában. 

 

Szepesi Ádám elnök: 

Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányban található, II. világháborúban elesett magyar katonák sírja 

javaslattételt. 

  

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 6/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint a 

Felsőtárkányban található, II. világháborúban elesett magyar katonák sírja nemzeti értéket felveszi a 

Felsőtárkányi Értéktárba kulturális örökség kategóriában. 
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Szepesi Ádám elnök: 

Szavazásra bocsájtja a Felsőtárkányi Nemzeti Összetartozás Tere javaslattételt. 

 

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 7/2017. (VI. 15.) határozatot, mely szerint a 

Felsőtárkányi Nemzeti Összetartozás Tere nemzeti értéket felveszi a Felsőtárkányi Értéktárba 

kulturális örökség kategóriában. 

  

További észrevétel, kérdés hiányában az ülés 19:00 órakor befejeződik. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

   Szepesi Ádám  

            elnök  

 

 


