
Szám: Bod/1528-16/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

a Bodajki Értéktár Bizottság 

2018. október 16-án megtartott üléséről 

 

 

 

 



 2 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: A Bodajki Értéktár Bizottság 2018. október 16-án megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Bodajki Polgármesteri Hivatal Bodajk, Petőfi S. u. 60. 

 

Jelen vannak: 

Dr. Dreska Gábor  bizottság elnöke 

Rajos Zoltán bizottság tagja 

Keresztyén Orsolya bizottság tagja   

Horváth Katalin bizottság tagja 

Kovács Károly  bizottság tagja 

Pencz Imre bizottsági tag 

 

Meghívottak: 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Kovács Réka  jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Köszönti a megjelenteket a bizottság ülésén. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Megállapítja, hogy az Értéktár Bizottság határozatképes, mert a 9 tagú bizottságból 6 fő van 

jelen.  

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról.  

 

A bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Bodajki Értéktár Bizottság 

6/2018. (X. 16.) határozata 

 

a bizottsági ülés napirendjének elfogadásáról  

 

A Bodajki Értéktár Bizottság a 2018. október 16-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja 

el:  

1. Új tétel felterjesztése a Fejér Megyei Értéktárba: 

-Daru Péterné tojásfestő munkássága 

2. Topotéka  

3. A 2018. év első félévében történtek áttekintése 

4. Egyéb 

 

1.Napirendi pont 

Új tétel felterjesztése a Fejér Megyei Értéktárba-Daru Péterné tojásfestő munkássága 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Felveti a bizottság tagjainak Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester javaslatát, 

miszerint Daru Péterné tojásfestő munkássága kerüljön felvételre a Fejér Megyei Értéktárba. 

 

A bizottság jelen lévő tagjai egyetértenek a javaslattal. 
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Wurczinger Lóránt polgármester 

Ismertette a bizottság tagjaival a környező települések értékeit, véleménye szerint Daru 

Péterné nagy eséllyel indulna, hiszen munkái sok helyre eljutottak, munkássága megyei 

szinten elismert. 

 

Horváth Katalin tag 

A bizottság tagjainak fotókon keresztül mutatja be Daru Péterné munkásságát. Véleménye 

szerint alkotásaival Bodajkon egyedi stílust teremt. 

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, ha úgy döntenek, hogy felterjesztik Daru Péterné tojásfestő 

munkásságát, akkor az anyag kibővítésére lesz szükség. A feladattal Horváth Katalin 

bizottsági tagot bízza meg. 

 

Horváth Katalin bizottsági tag 

Javasolja, hogy Wurczinger Lóránt polgármester a döntésről Daru Péternét levélben 

tájékoztassa, és kérje együttműködését az anyag kibővítésével kapcsolatban.  

 

Dr. Dreska Gábor elnök 

Szavazásra teszi fel, aki Daru Péterné tojásfestő munkásságának a Fejér Megyei Értéktárba 

történő felterjesztéséről szóló határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 

jelezze. 
 

A bizottság 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Bodajki Értéktár Bizottság 

7/2018. (IX. 16.) 

határozata 

 

a „Daru Péterné tojásfestő munkásságának” 

Fejér Megyei Értéktárba történő felterjesztéséről 

 

A Bodajki Értéktár Bizottság a 2018. október 16-i ülésén úgy határozott, hogy „Daru Péterné 

tojásfestő munkásságát” a Fejér Megyei Értéktárba történő felterjesztését támogatja. 

 

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Dreska Gábor bizottság elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

2.napirendi pont 

Topotéka 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Tájékoztatja a bizottság tagjait a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen meghozott döntésről, 

miszerint Bodajk Város Önkormányzat csatlakozik a „CO:OP – a Közösség, mint lehetőség – 

A levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata” elnevezésű projekthez. 
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Dreska Gábor elnök 

Tájékoztatja a bizottság tagjait a Topotéka jelenlegi állásáról, miszerint az ICARUS létrehozta 

a bodajk.topoteka.hu elnevezésű honlapot, melyhez megküldték a hozzáférő jelszót is. Az 

anyag feltöltésére adminisztrátorokra van szükség, akik kezelik majd a felületet. Az ehhez 

szükséges segítséget a Fővárosi Levéltár munkatársai egy előadás keretében biztosítják 

számunkra. 

 

3.napirendi pont 

A 2018. év első félévében történtek áttekintése 

 

Horváth Katalin tag 

Véleménye szerint Fülöp Attila haditechnikai gyűjteményét is fel kellene terjeszteni a Fejér 

Megyei Értéktárba. Büszkének kell lennünk, hogy bodajki lakosként ilyen értékes 

magángyűjteménnyel rendelkezik, melynek csodájára járnak többek között katonai 

szakemberek és a média különböző képviselői is. 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Fejér Megyei Értéktárba 2017-ben már felterjesztésre 

került Fülöp Attila haditechnikai gyűjteménye és Györkös Ferenc népi fafaragó gyűjteménye 

is, de elutasításra kerültek. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai a segítségükről 

biztosítottak bennünket annak érdekében, hogy a számunkra értéket képviselő tank a 

tulajdonunkba maradhasson. 

 

Rajos Zoltán tag 

Tájékoztatja a tagokat, hogy Fülöp Attila Fegyvertitkok című könyvét országos szintűnek 

tartja, és nagy esélyt lát arra, hogy a Fejér Megyei Értéktárba kerüljön. 

 

Horváth Katalin tag 

Tájékoztatja a tagokat, hogy elvállalja a Fülöp Attila haditechnikai gyűjteményéről szóló 

anyag kibővítését, és jövőre előterjeszthetjük a Fejér Megyei Értéktár felé. 

 

4.napirendi pont 

Egyéb 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Felveti a bizottság tagjainak, hogy mit javasolnának a következő helyi értéknek. 

 

Horváth Katalin tag 

Véleménye szerint a Kaposi vízimalmot kellene felvenni a települési értékek közé, Bodajk 

egész arculatát meghatározza. Kaposi Dani lát benne fantáziát, csak nehéz elindulni. 

Véleménye szerint a katolikus temetőben lévő 1800-as évekbeli sírkövek is bekerülhetnének a 

települési értéktárba, hiszen történelmi emlékek. 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a katolikus temető a ravatalozót kivéve a katolikus 

egyház tulajdonában van. Mórocz Tamás katolikus plébános ötven évre adta használatba az 

önkormányzat részére. Véleménye szerint a korábban említett sírköveknek urnafalat lehetne 

építeni, hasonló módon, ahogy a csókakői temetőben van. 
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Horváth Katalin tag 

Véleménye szerint a bodajki vasútállomás is felkerülhetne a települési értéktár értékei közé. 

Elsőként a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel lenne érdemes felvenni a kapcsolatot. 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy már felkereste a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-t, 

mely után hosszú levelezés indult el. Végeredményként a MÁV át adta volna az 

önkormányzatnak üzemeltetésre a vasútállomást, melyhez 287.000 forint éves díjat is 

biztosítottak. Különböző feladatokat kellett volna elvégzi, mint a hólapátolás, a füves terület 

karbantartása, felmosás a váróban, karbantartási munkálatok. Mivel a biztosított éves díj nem 

fedezte volna ezeket a feladatokkal járó költségeket, így a tárgyalások véget értek. 

 

Pencz Imre tag 

Véleménye szerint kiállításokat is lehetne oda szervezni. 

 

Horváth Katalin tag 

Véleménye szerint az épület elosztása is megfelelő. 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy mivel a 3FALU Táncműhely több, mint tíz éve alakult a 

települési értéktárba, mint érték felvehető lehetne. 

 

Pencz Imre tag 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy ők is tagjai a 3FALU Táncműhelynek, és véleménye 

szerint a csoport Kozma Ferenc és felesége Kozma- Körtvélyesi Kinga vezetése nélkül nem 

működne, az ő munkásságuk inkább az, amit a települési értéktárba fel kell venni. 

 

Wurczinger Lóránt polgármester 

Véleménye szerint Kozma Ferenc és Kozma- Körtvélyesi Kinga fontos szereplői a 3FALU 

Táncműhelynek, de mivel a többi taggal együtt alkotnak egy egészet, ezért szeretné, ha maga 

a 3FALU Táncműhely kerülne bele a települési értéktárba. 

 

 

 

  

 

 

k. m. f. 

 

 

              Dr. Dreska Gábor s. k.    Kovács Réka s. k. 

                    bizottság elnök     jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


