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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottságának 2016. május 18. napján 14 óra 30 
perckor megtartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: 
Dr. Marjanucz László   elnök 
Lánczné Miklós Katalin  bizottsági tag 
Farkas Jánosné   bizottsági tag 
 
Igazoltan távol van: 
Tóvizi Béláné    bizottsági tag 
Túri András Istvánné   bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
Nyergesné Kovács Erzsébet  jegyző 
 
Dr. Marjanucz László elnök: Köszöntöm a Települési Értéktár Bizottság nyílt ülésén megjelent 
bizottsági tagokat és a nyilvános ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a bizottság- 
határozatképes, 5 főből 3 fő jelen van, Tóvizi Béláné és Túri András Istvánné igazoltan távol, az 
ülést megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra: 
 

1. A temetői keresztek-kőtárügye 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 
 
2. Az ortodox húsvéti szokások 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 
 
3. A már elfogadott települési értékek megismertetése, megörökítése, a hagyomány 

„élővé” tétele 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 
 
4. 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 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
1/2016. (V. 18.) MCSTÉBH 
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a 2016. május 18. napján 14 óra 30 
perces kezdettel megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 
1. A temetői keresztek-kőtárügye 
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Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 
 
2. Az ortodox húsvéti szokások 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 
 
3. A már elfogadott települési értékek megismertetése, megörökítése, a 
hagyomány „élővé” tétele 
Előadó: Dr. Marjanucz László elnök 
 
4.  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 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
2/2016.(V. 18.)MCSTÉBH 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 
 

HATÁROZAT 
 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a 2016. május 18. napján tartott nyílt 
ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Lánczné Miklós Katalin bizottsági tagot 
megválasztotta. 

 
Dr. Marjanucz László elnök: Mielőtt a napirendi pontokat elkezdenénk, tennék egy javaslatot 
mégpedig, hogy a tavalyi évben a 10/2015. (X.15.) számú határozati javaslattal helyi értékké 
nyilvánított Kun-keresztet javasolja a bizottság a Megyei Értéktárba történő felvételre. 
Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e ezzel? 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Én a magam részéről támogatom a Kun-kereszt Megyei Értéktárba 
történő felvételét.  
 
Dr. Marjanucz László elnök:Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Települési Értéktár Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
3/2016. (V. 18.) MCSTÉBH 
Tárgy: A Kun-kereszt Megyei Értéktárba történő felvételére tett javaslat 
 

HATÁROZAT 
 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága kezdeményezia 10/2015. (X.15.) számú 
határozati javaslattal helyi értékké nyilvánított Kun-kereszt Megyei Értéktárba 
történő felvételét. 
 
Felelős: Dr. Marjanucz László elnök 
Határidőértelem szerint  
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A határozatról értesítést kap: 
- Dr. Marjanucz László   6722 Szeged, Egyetem utca 2. 
- 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. 
- Megyei Értéktár 
- Irattár 

 
1. Napirendi pont 
A temetői keresztek-kőtárügye 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Első napirendi pontunk a temetői keresztek-kőtárügye.A múlt ülésen 
nem döntöttünk a kőtár ügyében. Abban állapodtunk meg, hogy ennek még utána nézünk. Én 
megkérdeztem a múzeumi régészek közül egy régész kollégát,Bede Ádámot. A sírkő 1714-ig a mai 
műemléki törvény értelmében régészeti értéknek számít, amely kívül esik a település hatáskörén, 
ezt törvényi kötelességünk jelenteni. 1714 után napjainkig ez helytörténeti emlék. Azok a 
sírkeresztek, amelyeket meg akarunk menteni az utókornak, azok helytörténeti emlékeknek 
számítanak. Én azt javaslom, hogy ezt az ügyet tovább göngyölítve, készítsünk egy sírkereszt 
katasztert. Ki kell menni mind a négy temetőbe. A legnagyobb értéknek az időtényező 
figyelembevételét javaslom. Utána lehet olyan szempontokat figyelembe venni, mint a kivitelezés, 
vagy a nemzetiségi jelleg, vagy a sírfelirat, avagy az elhunyt személyiség fontossága. Ezeket 
mérlegelve kellene megcsinálni ezt a sírkatasztert. A következő szempont lehet még a nyilvántartás 
elkészítéséhez, hogy mennyire gondozott a sír. Vannak-e hozzátartozók. A régészek azt mondják, 
hogy a sírkeresztek emlék jellegének a megőrzéséhez alkalmasabb az ínszitu gondozás. 
Amennyiben nem lehetséges, akkor elég a jobb állapotúakat bevinni és azokat múzeumi jelleggel 
kiállítani. Az, hogy mennyi lesz ezekből, még kérdéses. 
 
Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Sok van belőle. 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Ha figyelembe vesszük a gondozottságot akkor is sok van? 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Sajnos kevesen gondozzák már a régi sírokat, nyilván 
leredukálódik a számuk ezeknek a kereszteknek. Elköltöznek a hozzátartozók, vagy kihaltak. 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Egy új társadalom keletkezett Magyarcsanádon, és erről a temető 
árulkodik a legjobban. Az 1800 előtti kereszteket részesítsük előnybe én azt javaslom, mert talán az 
számít műemlék jellegűnek. A csanádi temetők egyházi kezelésben vannak. Valószínű, hogy 
bármiféle terv a megőrzésükre, csak az egyház jóváhagyásával történhet. Magyarcsanád minden 
tulajdonsága közül a legfontosabb a soknemzetiség, és a temető ezt a legpontosabban fogja 
tükrözni. 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: A második lépés ezek után az lenne, hogy megoldjuk ezeknek a 
kereszteknek az elhelyezését. Beszéltünk a templom kertjéről.  
 
Dr. Marjanucz László elnök:Mivel egyházi kötődése van, ezért ott lenne a legcélszerűbb 
elhelyezni. Vagy a Román vagy a Szerb egyházzal meg kell beszélni, hogy nem raktárat akarnánk 
létesíteni, hanem egy szabadtéri múzeumot. 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag:Beszéltünk már erről a jegyző asszonnyal, mi tudtuk helybeliek, 
hogy a Román és a Szerb templom között volt egy átjáró. Sajnos ezt az átjárót bekerítették, de a 
földhivatalban, úgy van bejegyezve, hogy az Önkormányzat tulajdona. 
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Dr. Marjanucz László elnök: Van egy levél, amelyet kaptam, hogy meg fog jelenni pályázat az 
Értéktár Bizottságok részére. Ezt kellene majd figyelni és ha lesz olyan, amelyre tudunk pályázni, 
akkor arról kérünk értesítést és tartunk ülést. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Figyelni fogjuk a pályázati felhívást. 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Valakinek akkor ki kellene menni a temetőbeés megcsinálni ezt 
anyilvántartást. 
 
Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Nekem sok fényképen van a temető több részéről, és 
ebből szerintem össze tudjuk állítani a katasztert. 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Lehetne olyat is csinálni, hogy szelektálunk. Amik nagyobb 
méretűek és nem tudjuk sérülés nélkül megmozdítani, azokat ott restaurálnánk, a többit pedig 
elhoznánk a szabadtéri múzeumba. 
 
Dr. Marjanucz László elnök: Vannak Szerb és Román feliratú keresztek is? 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Igen, nagyon sok ilyen van. Sok ilyen feliratot Barta Béláné már 
lefordította, de még kellene a többit is. 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Akkor meg kellene kérni az illetőt, hogy segítsen ebben, és a Szerb 
feliratokat is valakinek le kellene fordítania. 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Szerbek között is vannak, akik tudnak segíteni. 
 
Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag: Van egy-kettő, ami nincs semmiféle fennhatóság alatt. A 
vízmű környékén vannak ilyen keresztek.  
 
Dr. Marjanucz László elnök: Az őszi találkozókor tudunk válogatni ebből a kataszterből és tudunk 
dönteni, hogy melyikeket tartjuk meg. A felsorolt szempontok alapján. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Milyen határidőt szabjunk az elkészítésre? 
 
Dr. Marjanucz László elnök: Október 31. napja szerintem. Van-e valakinek egyéb kiegészítése a 
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
A Települési Értéktár Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
4/2016. (V. 18.) MCSTÉBH 
Tárgy: A temetői keresztek-kőtárba történő felvételéhez Sírkereszt Kataszter elkészítése 
 

HATÁROZAT 
 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a Sírkereszt Kataszter elkészítéséről 
dönt a jegyzőkönyvben elhangzott szempontok figyelembe vételével.  
A Bizottság a kataszter elkészítését követően dönt a keresztek helyi értéktárba 
történő felvételéről.  

 
Felelős: Lánczné Miklós Katalin biz. tag 
Határidő: 2016. október 31. 
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A határozatról értesítést kap: 
- Dr. Marjanucz László   6722 Szeged, Egyetem utca 2. 
- 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 

 
II. Napirendi pont 
Az ortodox húsvéti szokások 
 
Dr. Marjanucz László elnök: A második napirendi pontunk az ortodox húsvéti szokások. Túri 
Andrásné, az ötlet kivitelezője nem tud jelen lenni az ülésen, de majd továbbítom neki, hogy a 
csoknyázásról kellene egy kiegészítő javaslatot készíteni és hogy ezt készítse el szeptember végéig,  
hogy később komplexen el tudjam küldeni Markos Gyöngyinek, hogy szakmai ajánlást tudjon 
készíteni. Azt gondolom, hogy erről nem is érdemes most részletesebben tárgyalni. Valakinek 
esetleg kiegészítése? Nincs. Kérem, szavazzunk.  
 
A Települési Értéktár Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. (V. 18.) MCSTÉBH 
Tárgy: Az ortodox húsvéti szokások helyi értékhez kiegészítés kérése 
 

HATÁROZAT 
 

Magyarcsanád Települési Értéktár Bizottsága a 7/2015. (X.15.) számú határozatával 
döntött a román-szerb-ortodox húsvéti szokásokhelyi értékké nyilvánításáról. A 
bizottság a javaslattevőt kéri, hogy a csoknyázás szokásának részletes leírását, 
valamint a csoknyázás hagyományának megőrzésére, ápolására tett javaslatát 
készítse el és azt nyújtsa be. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a kiegészítést követően a szakmai ajánlás 
beszerzéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Túri András Istvánné bizottsági tag 
   Dr. Marjanucz László elnök 
Határidő: 2016. november 30., értelem szerint 

 
A határozatról értesítést kap: 
- Dr. Marjanucz László   6722 Szeged, Egyetem utca 2. 
- 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 

 
III. Napirendi pont 
A már elfogadott települési értékek megismertetése, megörökítése, a hagyomány „élővé” tétele 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Következő napirendi pontunk a már elfogadott települési értékek 
megismertetése, megörökítése, a hagyomány „élővé” tétele. Amennyiben határozunk valamiről, 
hogy értékké nyilvánítjuk azt, abban még nem áll meg a dolog, mert azt élővé is kellene tenni 
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illetve meg kéne valahogyan jeleníteni. 
 
Lánczné Miklós Katalin bizottsági tag:Például vannak ételek, amelyeket népszerűsíthetünk, élővé 
tehetünk azáltal, hogy egy falunapon vagy valamilyen faluszinten tartott rendezvényen egy 
nemzetiségi sátorban áruljuk. 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Az iskolában is lehetne népszerűsíteni a már elfogadott helyi 
értékeket, mint például a csoknyázást. Akár egy óra keretén belül is megmutatni nekik, 
kipróbálhatják. Kiadvány készítése is jó lenne szerintem. 
 
Dr. Marjanucz László elnök: Ezek mind olyan eszközök, melyekkel életben tartjuk a régi 
szokásokat, hagyományokat.  
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Van olyan ingatlan az Állomás utcán, amit felajánlottak nekünk, 
ott lehetne akár egy múzeumot is létesíteni, csak pénzünk nincs. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:Megpróbálunk majd pályázatot keresni ehhez. A falunappal 
kapcsolatban beszélgettünk a múlt héten, hogy hogy álljon össze a program, akkor a bizottság 
javasolhatja, hogy a nemzetiségi ételeket ismertessük a falunapon. 
 
Dr. Marjanucz László elnök:Ez nagyon jó ötlet, szerintem mindenképpen legyen ez a programban. 
Van-e valakinek egyéb kiegészítése?  
A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Települési Értéktár Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
6/2016. (V. 18.) MCSTÉBH 
Tárgy: A már elfogadott települési értékek megismertetése, megörökítése, a hagyomány 
„élővé” tétele 
 

HATÁROZAT 
 

A Települési Értéktár Bizottság 7/2015. (X.15.) számú határozatával helyi értékké 
nyilvánított román-szerb-ortodox húsvéti szokásokmegismertetése, a hagyomány 
„élővé” tétele érdekében az alábbi intézkedést teszi: 
- felkéri a bizottság tagjait, hogy a települési szintű rendezvényeken (pl. Falunap) 

egy ún. „Nemzetiségi Sátorban” a nemzetiségi ételek megismertetéséről 
gondoskodjon, 

- vegye fel a kapcsolatot a helyi Általános Iskolával a hagyományok gyermekekkel 
történő megismertetése érdekében, 

- anyagi forrás rendelkezésre állása esetén gondoskodjon kiadvány 
megjelentetéséről, 

- lehetőség szerint pályázati forrás igénybevételével gondoskodjon a helyi értékek 
bemutatását szolgáló épület, helyiség kialakításáról. 

 
Felelős: Dr. Marjanucz László elnök, bizottság tagjai 
Határidő: értelem szerint  

 
A határozatról értesítést kap: 
- Dr. Marjanucz László   6722 Szeged, Egyetem utca 2. 
- 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. 
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- Farkas Jánosné    6932 Magyarcsanád, Széchenyi u. 64. 
- Irattár 

 
IV. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Dr. Marjanucz László elnök: Az egyebek napirendi pont következik. Ősszel, amikor összeülünk, 
szerintem tegyünk újabb javaslatokat helyi értékekre. Ez Apátfalván úgy megy, hogy a bizottság 
tagjai gondolkodnak és tesznek javaslatot, felvezetve és megindokoltan, hogy miért javasolja. 
Legalább négy-öt értéket kellene még megőrzésre javasolni, melyek mögött komoly indokok állnak. 
Lehet étel, csanádi csúfnevek, régi házak, minden, ami Csanád történetét befolyásolta. A helyi 
lakosokat meg lehetne kérni, hogy segítsenek ebben, akár az újságban is meg lehetne hirdetni. 
Várjuk azok jelentkezését, akik érdemes megőrzésre méltó szellemi vagy akár tárgyi értékekről 
tudnak. Emellett a hirdetések mellett el kell nekünk is indulni ezen az úton. Akár a régi épületeket 
fotózni. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Bele írhatnánk akkor azt is az újságba, hogy régi település 
képeket is várunk. Vagy akár műszaki leírásokat. A régi gazdaházaknak meg volt a rendje, 
mindennek meg volt a helye a telken belül. 
 
Farkas Jánosné bizottsági tag: Én el tudom képzelni, hogy a régi nagygazdáknak az ilyen 
fényképei, vagy műszaki leírásai még meg is vannak. Még most eszembe jutott, a kukoricagóré. 
Arról is meg lehetett állapítani, hogy melyik volt a nagygazdáé, és melyik a kisebb vagyonú gazdáé. 
Vagy akár a régi putrikról, ha van valakinek képe még a cigányság köréből. A cigányság is része 
Magyarcsanádnak. Volt egy putrisor régen Magyarcsanádon, amit 1973-ban számoltak fel. 
 
Dr. Marjanucz László elnök: Ez is jó ötlet, amennyiben van valaki, aki még őriz ilyen képeket, 
meg kellene keresni.  
 
Dr. Marjanucz László elnök: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem 
az ülést 15 óra 45 perckor bezárom. 

 
k.m.f.t. 

 
Dr. Marjanucz László      Lánczné Miklós Katalin 

elnök      jegyzőkönyv-hitelesítő 
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