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Készült: A Tata Települési Értéktár Bizottságának 2020. július 16-án megtartott üléséről
Helye:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, Martyn-terem

Jelen vannak:
Petzke Ferenc elnökhelyettes
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna bizottsági tag
Dr. Schmidtmayer Richárd bizottsági tag
Izsáki Zsuzsanna koordinátor, jegyzőkönyvvezető
Petzke Ferenc, a bizottság elnökhelyettese köszönti a jelen levőket. Elmondja, hogy a
bizottság három fővel határozatképes.
Petzke Ferenc elmondja, hogy a koronavírus megjelenése miatt bejelentett veszélyhelyzet
következtében a bizottság nem tudta megtartani márciusra tervezett ülését, ezért ebben az
évben most ülésezik először. Mivel a bizottság korábbi elnöke, Dinga László úr lemondott,
szükséges új elnököt választani. Elmondja, hogy Robozné Schőnfeld Zsuzsannát javasolja
elnöknek.
Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna elmondja, hogy ő most nem kíván szavazni.
A bizottság 2 tagja a javaslatot egyhangúan, 2 igen szavazattal elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Tata Települési Értéktár Bizottság
1/2020. (VII.16.) h a t á r o z a t a
A bizottság elnökének megválasztásáról
A Tata Települési Értéktár Bizottság elnökének Robozné Schőnfeld
Zsuzsannát választja.
Felelős: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
Határidő: azonnal.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna elmondja, hogy nagy megtiszteltetés számára az elnöki tisztség
és köszönettel fogadja a bizalmat. Elmondja, hogy az előző elnök, Dinga László munkásságát
nagyra értékeli és az elkezdett stratégiát folytatni kívánja, ugyanakkor új ötletekkel is gazdagítani
kívánja az értéktár bizottság munkáját.
Petzke Ferenc ismerteti a beérkezett javaslatokat, amelyek a következők:
Szabó Szonja szájjal festő művész munkássága
Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke javaslatára a kulturális örökség
kategóriában.

[Ide írhat]
Szabó Szonja (1978-2016) Tatán született mozgássérült, szájjal festő művész volt. Tagja volt a
Szájjal és Lábbal Festők Nemzetközi Szervezetének. Olaj és akvarell munkái voltak a
legismertebbek. Aprólékos részletességgel kidolgozott alkotásai példaként szolgálhatnak minden
művésznek. Több hazai kiállítása volt. Ajánló: Szigetvári Krisztina
Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke javaslatára a kulturális örökség
kategóriában: a Tatai Helytörténeti Egyesült által állítatott szoborcsoport, Tatai Pantheon. A
Tatai Helytörténeti Egyesület megalakulása óta Tata több pontján helyezett el olyan köztéri
alkotásokat, amelyek Tatához kötődő közéleti személyiségeket, művészetet ábrázolnak. Ajánló:
Kövesdi Mónika.
Keresztesi József készítette a következő ajánlást a kulturális örökség kategóriában, javaslattevő
a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság. Javaslat: Dr. Benda Kálmán tatai és KomáromEsztergom megyei működése, a tatai népfőiskoláért végzett munkásságának jelentősége. Benda
Kálmán a 20. századi magyar történettudomány kiemelkedő jelentőségű képviselője. Magyary
Zoltán közvetlen munkatársa volt. Közismert a tatai népfőiskolán végzett ismeretterjesztő
tevékenysége. Ajánló: Prof. Dr. Kőszeghy Miklós.történész.
Petzke Ferenc elmondja, hogy mindhárom javaslat felvételével egyetért, azzal a kitétellel, hogy
a Helytörténeti Egyesület által állíttatott szoborcsoportot Tatai Pantheon néven vegyék fel az
értéktárba.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna elmondja, hogy egyetért ezzel a felvetéssel.
Dr. Schmidtmayer Richárd elmondja, hogy ő is egyetért ezzel az ötlettel, mivel az egyesület
jelentős tatai személyekről állíttatott szobrokat és így elkerülhető az, hogy esetleg minden egyes
emléktáblát felvegyenek az értéktárba a későbbiekben.
Petzke Ferenc kéri a bizottság tagjait, hogy egyben szavazzanak a három beérkezett javaslatról.
A bizottság jelenlévő 3 tagja a javaslatokat egyhangúan, 3 igen szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Tata Települési Értéktár Bizottság
2/2020. (VII.16.) h a t á r o z a t a
Szabó Szonja szájjal festő művész munkásságának értéktárba történő
felvételéről
A Tata Települési Értéktár Bizottság Dr. Kis Tiborné javaslatára a
települési értékek közé felveszi Szabó Szonja szájjal festő művész
munkásságát a kulturális örökség kategóriában.
Felelős: Petzke Ferenc
Határidő: azonnal.

Tata Települési Értéktár Bizottság
3/2020. (VII.16.) határozata
A Tatai Pantheon értéktárba történő felvételéről
A Tata Települési Értéktár Bizottság dr. Kis Tiborné javaslatára a
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[Ide írhat]
települési értékek közé felveszi a Tatai Pantheon szoborcsoportot a
kulturális örökség kategóriában.
Felelős: Petzke Ferenc
Határidő: azonnal.
Tata Települési Értéktár Bizottság
4/2020. (VII.16.) határozata
Dr. Benda Kálmán tatai és Komárom-Esztergom megyei működése, a tatai
népfőiskoláért végzett munkássága értéktárba történő felvételéről
A Tata Települési Értéktár Bizottság a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság javaslatára a települési értékek közé felveszi Dr. Benda Kálmán
tatai és Komárom-Esztergom megyei működése, a tatai népfőiskoláért
végzett munkásságá-t a kulturális örökség kategóriában.
Felelős: Petzke Ferenc
Határidő: azonnal.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna elmondja, hogy érdemes lenne a bizottság munkájának
erősítéseként egy logót vagy valamilyen hivatalos emblémát bevezetni. Utána kellene
nézni, hogy a megyei értéktárban ez a dolog hogy működik, milyen feltételekkel lehet ezt
készíttetni, milyen alapon lehet használni.
Petzke Ferenc elmondja, hogy egyetért, szívesen használná a tatai bizottság is azt a logót,
ami önmagában is értéket jelöl.
Dr. Schmidtmayer Richárd elmondja, hogy jó ötletnek tartja a bizottság részére valamilyen
szimbólum használatát. Azt is hozzáteszi, hogy az újjáalakult bizottság, bár a régi munkáját
folytatja, mégis meg kellene fogalmazni azt, hogy mely kategóriákban érkezett eddig kevés
javaslat és azoknak a kategóriáknak a képviselőit milyen módon tudná megszólítani a
bizottság, hogyan tudná tovább népszerűsíteni a tevékenységét.
Petzke Ferenc elmondja, hogy az összes helyi értékről készülhetne rövid dokumentumfilm
egy meghatározott formában.
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna és Dr. Schmidtmayer Richárd elmondja, hogy egyetért
ezzel a javaslattal is.
A bizottság tagjai megállapodnak abban, hogy körbejárják az értéktár bizottsági logóval
kapcsolatos kérdéseket.
Petzke Ferenc megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
Kmf.

Petzke Ferenc
elnökhelyettes

Izsáki Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető
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