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Decsi Települési Értéktár Bizottság
Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-916
Szám: 1945/2016
Jegyzőkönyv
Készült: Decsi Települési Értéktár Bizottság 2016. július 12. napján a Faluházban megtartott nyílt ülésén.
Az ülés kezdete: 16.00 óra
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Papné Dávid Judit elnök
Oberritterné Wágner Julianna tag
Nagy Zoltán tag
Rohrné Nagy Katalin tag

Tanácskozási joggal:
5. Nagy Zoltánné gyöngyfűző
6. Nemes József képviselő
7. Bergerné Ifjú Erzsébet Bíborvég Általános Iskola iskolaigazgató
8. Bognár Cecil népművelő tanár
9. Mikóczi Zoltán alpolgármester
10. Jegyző távollétében: Nemesné Boronkai Klaudia vezető- tanácsos
11. Tóth-Szivós Anna jegyzőkönyvvezető
Papné Dávid Judit, a bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy
országos rendelet alapján a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselőt- testülete hozta
létre a Decsi Települési Értéktár Bizottságot, és választotta meg az elnököt. Decsi-Kiss Jánosné nem vállalta tovább a tagságot, így a Bizottság 4 fővel működik tovább. Megállapította,
hogy a megválasztott 4 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Papné Dávid Judit elnök ismertette és szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A bizottság a javaslatnak megfelelően - egyhangúlag, 4 igen szavazattal - az
alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1. Javaslatok a helyi értéktárba való felvételről
2. Javaslat a helyi értékek gondozásáról, ápolásáról, megismertetésének módjáról, védelméről
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3. Értéktár kiállítás létrehozása
4. Rendezvényekről tájékoztatás
Napirend tárgyalása:
1. Javaslatok a helyi értéktárba való felvételről
Papné Dávid Judit elnök kérte a jelenlevőket, tegyék meg javaslataikat arra vonatkozóan,
hogyan működjön hatékonyan a Bizottság, merre induljanak el. Javasolta, hogy osszák szét
egymás között, ki milyen területen vállalja a felkutatást. Filmeke, fényképeket, dokumentációkat kell készíteni. Készített egy adatlapot, amit a honlapon majd meg lehet tekinteni, és bárki
ezzel jelentkezhet a jelölésre, amit utána a Bizottság elbírál.
Oberritterné Wágner Julianna tag elmondta, hogy eddig sok mindenről volt már szó, sajnos nem lett dokumentálva. Információt kellene nyújtani a falu felé a Bizottság működéséről,
eredményeiről, ezt eljuttatni az emberekhez. Apránként kell haladni, mert sok minden került
már szóba. Először tájékoztatni kell az embereket, hogy mi is a Bizottság munkája, feladata,
és az adatlapok alapján gyűjteni a jelöléseket.
Bergerné Ifju Erzsébet Bíborvég Általános Iskola iskolaigazgató felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy a Bizottságnak félévente be kell számolni munkájáról az önkormányzatnak. Elmondta, hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló rendelet leírja a feladatokat, mik a kötelezettségek, milyen nyilvántartást kell vezetni, amit a honlapon kötelező közzétenni.
Papné Dávid Judit elnök javasolta, hogy döntsön a Bizottság a közzétételről, és az adatlapok
honlapra feltöltéséről, a gyűjtés elkezdéséről, arról, hogy a falut megismertessük a Bizottság
munkájával, tagjaival, tevékenységével, és ennek értékével.
A Decsi Települési Értéktár Bizottság a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag, 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Decsi Települési Értéktár Bizottságnak 1/2016.(7.12.) számú határozata
A helyi értéktárba való felvételről:
Decsi Települési Értéktár Bizottság a helyi értéktárba való felvétel elindításához döntött a Bizottság tagjainak, munkásságának és a jelölések befogadására
elkészített adatlap meghirdetéséről, közzétételéről a falu lakói számára, Decs
Nagyközség honlapján, a Decsi Tv- ben, és más rendelkezésre álló fórumokon.
Felelős: Papné Dávid Judit elnök
Határidő: 2016. augusztus 31.
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2. Javaslat a helyi értékek gondozásáról, ápolásáról, megismertetésének módjáról,
védelméről
Papné Dávid Judit elnök javasolta, hogy a népművészeket kérjék fel a Bizottság tagjai arra,
hogy folyamatosan hagyjanak itt munkásságukról anyagot, dokumentációt. Kérdése az volt,
hogy ezek megőrzésére, tárolására alkalmas helyiség van-e?
Nagy Zoltánné gyöngyfűző elmondta, hogy a Tájház volt boltja megfelelő lehet, üresen áll.
Ha meglátja a Bizottság a gyűjteményt, akkor tudja meg, hogy ez megfelelő lesz-e.
Papné Dávid Judit elnök javasolta, hogy a gyermekekkel is meg kell ismertetni a munkásságokat.
Bergerné Ifju Erzsébet Bíborvég Általános Iskola iskolaigazgató elmondta, hogy az általános iskola minden évben rendszeresen részt vesz hagyományőrző vetélkedőkön, pályázatokon, programokon egyedi és csoportos kategóriákban.
Rohrné Nagy Katalin tag elmondta, hogy az óvodában is fenntartják a helyi hagyományokat, rendszeres programokat szerveznek ezek megőrzésére a gyermekekkel.
Bognár Cecil népművelő tanár elmondta, hogy a nagy decsi neveknek nem szabadna, hogy
eltűnjenek, had legyenek példaértékűek. Ettől Decs a Decs. A népi kultúrát senki sem gondozza ez a legnagyobb gond. A múlt megbecsülése nélkül nem érdemes a jövőbe nézni.
Nagy Zoltánné gyöngyfűző elmondta, hogy a Tájházban látható kiállítást is dokumentálni
kellene. Sok a külföldi látogató. A Tájházban látogatható kiállításról kellene egy bemutató
németül és angolul, amely végigvezeti a látogatókat. Ezt akár hanganyaggal is lehet, de legfontosabb írott formában lenne, leírva végigmutatni, hogy mi hol van a Tájházban, magyarázattal ellátva, esetleg prospektust, amit a végén összeszedünk, vagy akár haza is vihetik. Leírni a lényeget, ami ott is elolvashatnak.
Papné Dávid Judit elnök javasolta, hogy döntsön a Bizottság arról, hogy az augusztus 6.
napján megrendezendő Népművészet Napjáról készüljön fényképes dokumentálás, és anyaggyűjtés a kiállításról.
A Decsi Települési Értéktár Bizottság a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag, 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Decsi Települési Értéktár Bizottságnak 2/2016.(7.12.) számú határozata
Javaslat a helyi értékek gondozásáról, ápolásáról, megismertetésének
módjáról, védelméről:
Decsi Települési Értéktár Bizottság vállalja, hogy a helyi az augusztus 6. napján megrendezendő Népművészet Napjáról készüljön fényképes dokumentálást
és anyaggyűjtést a kiállításról megszervezi, és elvégzi.
Felelős: Papné Dávid Judit elnök
Határidő: 2016. augusztus 6.
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3. Értéktár kiállítás létrehozása
Papné Dávid Judit elnök elmondta, hogy az idős mesterek életét, munkásságát, hangjukat,
tevékenységüket kell megörökíteni, riportokat készíteni, leltárba venni a kulturális örökségeket.
Papné Dávid Judit elnök javasolta, hogy döntsön a Bizottság arról, hogy egy Értéktár kiállítás megrendezéséhez az anyagok gyűjtését megkezdik.
A Decsi Települési Értéktár Bizottság a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag, 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Decsi Települési Értéktár Bizottságnak 3/2016.(7.12.) számú határozata
Értéktár kiállítás létrehozásáról:
Decsi Települési Értéktár Bizottság az Értéktár kiállítás megrendezéséhez az
anyagok gyűjtését megkezdi.
Felelős: Papné Dávid Judit elnök
Határidő: folyamatos
4. Rendezvényekről tájékoztatás
Papné Dávid Judit elnök elmondta, hogy augusztus 06. napján egy emlék utat fognak végigjárni. Lesz emléktábla állítás Bali Istvánné Pusztai Éva Vici néni szövő tiszteletére. Június 28.
napján szomfovai megemlékezést tartanak, az ott élők leszármazottai emlékeznének meg egyegy szál virággal múltjukról.
Papné Dávid Judit elnök javasolta, hogy döntsön a Bizottság rendezvényekről szóló beszámoló elfogadásáról.
A Decsi Települési Értéktár Bizottság a javaslatnak megfelelően – egyhangúlag, 4 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
Decsi Települési Értéktár Bizottságnak 4/2016.(7.12.) számú határozata
Rendezvényekről szóló tájékoztatásról:
Decsi Települési Értéktár Bizottság a rendezvényekről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Egyebek:
Oberritterné Wágner Julianna tag javasolta egy e-mailcím létrehozását a Bizottság részére,
ami a honlapon is szerepelne, ezáltal elérhető a Bizottság. Ezenkívül fontosnak tartja, hogy
egymás számára is elérhetőek legyenek a kapcsolattartás miatt, így a telefonszámaikat is és emailcímeiket is osszák meg legalább egymás között.
Papné Dávid Judit elnök megköszönte mindenkinek a megjelenést. A bizottság nyílt ülését
18.00 órakor bezárta.

Kmft.

Papné Dávid Judit
elnök

Tóth-Szivós Anna
jegyzőkönyvvezető
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