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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2015. július 23. napján 9 óra 15 

perckor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 

Dr. Marjanucz László   elnök 

Árgyelán Diána   bizottsági tag 

Lánczné Miklós Katalin  bizottsági tag 

Tóvizi Béláné    bizottsági tag 

Túri András Istvánné   bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

Farkas János     polgármester 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

Prém Brigitta    Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa 

Ficsor János    Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa 

 

Lakosság köréből megjelent állampolgárok: 

Farkas Jánosné   helyi lakos, volt polgármester 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Köszöntöm a Települési Értéktár Bizottság alakuló ülésén megjelent 

bizottsági tagokat és a nyilvános ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a bizottság- 

határozatképes, 5 főből 5 fő jelen van, az ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 

 

1.) Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

véleményezése, elfogadása 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

2.) Felhívás települési értéktárba történő javaslattételre 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

3.) Egyebek 
 

Dr. Marjanucz László elnök: Megkérdezem van-e más javaslat? 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, szavazzunk 

a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A Települési Értéktár Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1/2015. (VII. 23.) MCSTÉBH 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a 2015. július 23. napján 9 óra 15 

perces kezdettel megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 

1.) Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

véleményezése, elfogadása 
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Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

 

2.) Felhívás települési értéktárba történő javaslattételre 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 

 

3.) Egyebek 
 

Dr. Marjanucz László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Lánczné Miklós Katalin 

bizottsági tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Igen, elfogadom. 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Kérem, hogy hozzunk erről határozatot.  

 

A Települési Értéktár Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2015.(VII. 23.) MCSTÉBH 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a 2015. július 29. napján tartandó nyílt  

ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Lánczné Miklós Katalin bizottsági tagot 

megválasztotta. 

 

1. Napirendi pont 

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése, 

elfogadása 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Első napirendi pontunk a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatának véleményezése és elfogadása. A szabályzat olvasása során néhány dolgot 

feljegyeztem magamnak. Kérdezem, hogy a bizottság ülései nyilvánosak-e?  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Rendben. Egy másik észrevétel, hogy a bizottság létszáma 5 fő. A 

szavazatokat tekintve nincs probléma, ha a bizottsági ülésen 3 vagy 5 fő vesz részt. Amennyiben az 

ülésen 4 fő van jelen, és szavazategyenlőség alakul ki, úgy az érdemi döntés az enyém. Az értéktár 

bizottsági döntéseihez szükséges-e a képviselő-testület jóváhagyása?  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem szükséges hozzá.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: A szabályzatot koherensnek, korrektnek tartom, így javaslom 

elfogadni. Az értéktár üléseinek helyszínét és időpontját feltünteti az önkormányzat a honlapon. 

Reméljük minél több érdeklődő lesz. Van-e más hozzászólás a napirendhez? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom a bizottság tagjainak, hogy 

változatlan formában fogadjuk el a Szervezeti és Működési Szabályzatot.  

 

A Települési Értéktár Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
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alábbi határozatot hozta: 

 

3/2015. (VII. 23.) MCSTÉBH 

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése, 

elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatát 

megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Marjanucz László elnök 

Határidő: értelem szerint  

 

A határozatról értesítést kap: 

- Farkas János polgármester   helyben 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

- Dr. Marjanucz László   6722 Szeged, Egyetem utca 2. 

- Árgyelán Diána    6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12. 

- Lánczné Miklós Katalin   6932 Magyarcsanád, Fő utca 30. 

- Tóvizi Béláné    6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48. 

- Túri András Istvánné   6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6. 

- Irattár 

 

2. Napirendi pont 

Felhívás települési értéktárba történő javaslattételre 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Következő napirendi pontunk a települési értéktárba történő 

javaslattétel. Mielőtt azonban rátérünk konkrétan a javaslatokra, szeretném, ha pontosan 

definiálnánk néhány fogalmat. Először is, hogy mi is az az értéktár, mi az a nemzeti értékteremtési 

program. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy nem műemlékeket keresünk. A műemlék az egy 

jogi státusz, a kultuszkormányzat jogszabályban kifejezett véleménye, egy érték, egy hagyomány, 

épített kulturális dolog védelméről szól, ez nem a mi feladatunk. Érték az, amit a helyi közösség 

értéknek tart. Az értéktár mozgalom azt szolgálja, hogy életet leheljen a helyi civil társadalomba. 

Az ott élő emberek vegyék észre, hogy valami fontos, annak értéke van. Az értékké nyilvánított 

helyi kincsek közelebb állnak fogalmilag a hungarikumhoz. Az a mi dolgunk, hogy ezeket az 

értékeket mi itt megtaláljuk és felterjesszük. Irányadó nekünk a Szervezeti és Működési Szabályzat 

mellékletében a 2. rész. A nemzeti értékek szakterületenként szerinti besorolása alapján az első 

kategória az agrár- és élelmiszergazdaság. Ilyen például Makón a makói hagyma, ez le van védve 

Makón, értékké nyilvánították, illetve Földeákon ilyen a fokhagyma. Ipari- és műszaki megoldások. 

Ha Magyarcsanádon található mondjuk egy asztalos mester, akinek valamilyen találmánya, vagy 

valamilyen eljárás módja híressé vált, az is érték. A természeti környezet kategóriában, amit én 

gondoltam a trianoni őrház, mellette ott van a hídfő, amire érdemes lenne felhívni a figyelmet. Ez 

egy történelmi emlékhely. Egészség és életmód címen lehet például valamilyen gyógynövény, tea, 

vagy például ilyen a bükkszentkereszti kövek. Kulturális örökség címen szerepel a következő 

besorolás. Véleményem szerint nekünk ebben a kategóriában lesz a legtöbb feladatunk. Turizmus és 

vendéglátás. Magyarcsanádon található a határvendéglő, amit én még sajnos nem láttam nyitva.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Az a vendéglő bezárt. Gyönyörűen felújították 

kívül, belül, véleményem szerint működött is, nagyon finom ételeket főztek, de valamilyen oknál 

fogva a tulajdonos nem folytatta a munkát. Mára ez az épület belülről teljesen ki van rabolva.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Turizmus területén akkor ezek szerint kisebb a merítési 
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lehetőségünk.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: A nemzeti parkkal összefogva szerintem lenne 

lehetőség. Ami manapság nagyon elterjedt, az a tanösvény, illetve helyi állatokat, növényeket is be 

lehetne mutatni. Erre már volt is kezdeményezés, és kereslet is lenne rá. Egyetlen dologra van 

szükség, hogy valaki ezeket felkarolja.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Amennyiben van rá kereslet, valóban egy lehetőség ez is. 

Mindemellett ne feledjük el a négy templomot, mint épített kultúrát, vagy a bökényi nagydombot.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: A nagydombot energiadombnak is hívják. Az 

Apátfalvi Egyesület erre a dombra jár ki, és különböző szertartásokat szoktak tartani. Megőrzendő 

értéknek tartom még a vámház épületét és az ott található hídfőt. Véleményem szerint javasolni 

kellene a képviselő-testületnek, hogy az épület kerüljön vissza önkormányzati tulajdonba.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Rendben, javasolni fogjuk. Az épített környezet kormányrendelet és 

az értéktár bizottsági felfogásban két dolgot jelent: konkrét épületeknek, illetve épület 

együtteseknek a megóvását.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: A magyarcsanádi temetőket melyik kategóriába 

lehet besorolni? Mert ha valami, akkor a temetők igazán speciálisak, hiszen egy ekkora településnek 

hét temetője is van.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Sorolható az épített környezetbe és a kulturális örökségbe is. 

Alapvetően építészeti alkotás.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Abban az időben, amikor én még itt ténykedtem, 

készítettünk egy főtér felújítási tervet, amire pályázatot is nyújtottunk be, de sajnos nem nyertünk, 

pedig ha ez akkor sikerül, akkor a főtér nem úgy nézne ki, mint most. A temetőkre visszatérve, 

azoknak a síremlékeknek, amiknek nincs hozzátartozójuk, ott vannak elhanyagolva, letaposva. 

Ezekből a nagyon régi síremlékekből, egy emlékhelyet szerettünk volna kialakítani. Úgy gondolom, 

hogy ez a bizottság most azért jött létre, hogy ezeket az értékeket megtalálja, és előre gondolva 

néhány évszázaddal, az utókornak meghagyja.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Tetszik az ötlet, remélem meg fogjuk tudni valósítani. A 

kormányrendelet szerint az emléktár a működésének komolyságát azzal is bizonyítja, hogy 

emlékpontokat hoz létre. Az emlékpont tulajdonképpen kiállító hely. Ha jól emlékszem, azt is 

javasolták, hogy a községházán egy sarkot nevezzenek ki, ami Magyarcsanád sűrített kulturális-, és 

értéklényege. Ezt mi nevezzük értéksaroknak, amit a vendégek bármikor megtekinthetnek. Az 

értékpontok ennél különállóbb helyek. Lehet ilyen az őrház, vagy a kőtár csanádi viszonylatban. Az 

utolsó terület, amit említ a melléklet, az a sport.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: A sportnál a legnagyobb problémát az jelenti, 

hogy nincs megfelelő hely. Az iskolai sportpálya nem alkalmas, a kialakított sportszigetet pedig 

évek óta nem gondozzák. Más hely sajnos nincs.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Akkor ez a terület valószínűleg nem lesz olyan domináns a munkánk 

során. Nekem lenne egy konkrét kérdésem, mégpedig, hogy mi a helyzet a kunkereszttel. Hol 

található?  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Helyileg a kápolnai úton található egy szántóföld 

közepén. Annak idején nekünk ezzel kapcsolatban voltak terveink, segítséget is kértünk, hogy 

rendezettebb környezetben legyen ez a kunkereszt. Volt egy olyan elképzelés, hogy ezt a 
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kunkeresztet kővel kiraknánk, hogy aki ezt meg akarja tekinteni, annak ne saras úton keresztül 

kelljen megközelíteni, illetve egy kőoszlopot oda lehetne állítani, amibe belevésnénk, hogy ennek 

milyen jelentősége van.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: A mai ülés eredményeként akkor két dolgot feltétlen szeretnénk 

értékké nyilváníttatni, az egyik az őrház a hídfővel, a másik pedig a templomok között elhelyezendő 

sírkő emlékpark.  

 

Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester: Mindemellett érdemes megemlíteni azokat a 

hagyományokat, amiket Magyarcsanádon folytatnak. Gondolok itt a húsvéti szokásokra, illetve 

azokra az ételekre, amiket jelenleg a kisebbségi házban sütnek-főznek.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Ez egy központi kategória, rendkívül sok leágazása van a viselettől 

kezdve a zenén keresztül a táncon át. Ezek egy az egyben megőrzendő értékek, pont úgy, mint az 

ételek.  

 

Túri András Istvánné bizottsági tag: A nemzetiségi házban nagyanyáink ételeit próbáljuk meg 

fenntartani, és az ő segítségükkel megsütni, megtanítani a fiataloknak, illetve kézimunka 

szakköröket is szoktunk tartani. Ezeket mi dokumentálni is szoktuk.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: A megőrzés komolyságát az aktuális gyakorlat fogja bizonyítani.  

 

Túri András Istvánné bizottsági tag: Véleményem szerint érdemes megemlíteni a húsvéti 

szokásokat: a főtéren való gyülekezést, és a temetőbe való kivonulást, a hagyma lében főzött tojást, 

illetve a kalácssütést.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Úgy gondolom nagyon sok szép ötlet hangzott el. Azt javaslom, 

hogy ezeket ne egyszerre próbálja a bizottság megvalósítani, állítsunk fel egy fontossági sorrendet, 

és a honlapra is tegyük fel a javaslattételi lapot. Kérem, hogy döntsük el, hogy mi legyen az a 

három-négy dolog, amit javasolni fogunk az értéktárba való felvételhez. A következő ülésig 

ezeknek az általunk gondolt értékeknek készüljön el a szakszerű javaslata. Ki mit javasol, mi legyen 

az első? 

 

Túri András Istvánné bizottsági tag: Amit én először javasolnék az épített környezet kategóriából 

az az őrház és a hídfő. 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Rendben, amennyiben a többi bizottsági tag is jónak véli, legyen ez 

az első. A második helyre javaslom a temetői értékeket felvenni.  

 

Tóvizi Béláné bizottsági tag: Egyetértünk.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Mi legyen a harmadik? 

 

Túri András Istvánné bizottsági tag: Szerintem legyen a kunkereszt.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Rendben. Negyedik pontnak pedig javaslom a nemzetiségi értékeket, 

ezen belül kidolgozni pedig vagy az említett ételeket vagy a hagyományokat.  

 

Túri András Istvánné bizottsági tag: Szerencsésebbnek tartom a hagyományokat, azon belül is a 

húsvéti szokást kidolgozni, mivel az ételek készítése és dokumentálása még folyamatban lévő 

feladat.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Felállítottunk magunknak egy fontossági sorrendet, amit akkor a 
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következő ülésig javaslom, hogy dolgozzunk ki. A következő fontos feladat, hogy ki dolgozza ki a 

szakmai javaslatot, és hogy mikor tartsuk meg a következő ülésünket. A decemberi időpont 

megfelel-e a bizottságnak? 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az interneten találtam jó néhány pályázatot. Úgy gondolom, 

hogy amennyiben a bizottság szeretne pályázatokat benyújtani, akkor hamarabb kellene ülést 

tartani, mivel a pályázatok sikerességének egyik feltétele, hogy az említett dolgok már értékké 

legyenek nyilvánítva. Ehhez azonban időre van szükség.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Pályáznunk muszáj, mivel szükségünk van pénzforrásra. Javaslom, 

hogy osszuk el magunk között a feladatokat, és tartsunk októberben egy ülést. Előreláthatóan 

megfelel-e mindenkinek október 15. csütörtök délután 14 óra?  

 

Tóvizi Béláné bizottsági tag: Igen, megpróbálok majd én is alkalmazkodni.  

 

Dr. Marjanucz László elnök: Kérem akkor a bizottság tagjait, hogy addigra mindenki készüljön el 

a feladatával.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az írásos anyagot 5 nappal előtte el kell küldeni a bizottság 

tagjainak, így kérem, hogy október 5-éig ezek az anyagok készüljenek el és juttassák el hozzánk. 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Két és fél hónap áll a rendelkezésünkre, hogy ezt a feladatot 

elvégezzük. Véleményem szerint ez teljesíthető.  

 

A Települési Értéktár Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

4/2015. (VII. 23.) MCSTÉBH 

Tárgy: Helyi értékké nyilvánításhoz feladatok meghatározása a következő bizottsági ülésre 

 

 

HATÁROZAT 

 

A Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság a települési értékké nyilvánításhoz a 

következő bizottsági ülésre az alábbi szakmai javaslatok elkészítését határozza el: 

 

1.) A Maros folyó partján álló őrház és hídfő  

Felelős: Marjanucz László elnök, Farkas Jánosné helyi lakos, volt polgármester 

Határidő: 2015. október 5. 

 

2.) Temetői értékek (7 temető)  

Felelős: Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag 

Határidő: 2015. október 5. 

 

3.) Kun kereszt  

Felelős: Marjanucz László elnök 

Határidő: 2015. október 5. 

 

4.) Nemzetiségi értékek, húsvéti szokás  

Felelős: Túri András Istvánné bizottsági tag 

Határidő: 2015. október 5. 
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A határozatról értesítést kap: 

- Farkas János polgármester   helyben 

- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  helyben 

- Dr. Marjanucz László   6722 Szeged, Egyetem utca 2. 

- Árgyelán Diána    6932 Magyarcsanád, Állomás u. 12. 

- Lánczné Miklós Katalin   6932 Magyarcsanád, Fő utca 30. 

- Tóvizi Béláné    6932 Magyarcsanád, Dózsa Gy. u. 48. 

- Túri András Istvánné   6932 Magyarcsanád, Nicolae B. u. 6. 

- Farkas Jánosné    6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64. 

- Irattár 

 

3. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Dr. Marjanucz László elnök: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem 

az ülést 10 óra 50 perckor bezárom. 

 

k.m.f.t. 

 

                   Dr. Marjanucz László      Lánczné Miklós Katalin 

                                elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


