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Tisztelt Közgyűlés!
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogával
élve a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár
Bizottságot (továbbiakban: Bizottság), továbbá elfogadta annak Szervezeti és Működési
Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). A Bizottság koordinálja a Nógrád megye területén
azonosított települési értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított,
de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, valamint gondozza a Nógrád
megyei értéktárat. A megyében eddig összesen – a településektől kapott tájékoztatás alapján –
mintegy 41 értéktár bizottság létrehozásáról értesültünk.
A Bizottság működésére a 2013. április 16-i Magyar Közlönyben kihirdetett, a magyar
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmaz útmutatást, melynek 3.§-a szerint félévente
beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.
Az SZMSZ X. fejezete tartalmazza a Bizottság munkáját segítő, Szakmai Munkacsoportra
(továbbiakban: Munkacsoport) vonatkozó rendelkezéseket.
A Bizottsággal kapcsolatos munkaszervezeti teendőket továbbra is a Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályának munkatársai látják el.
Tájékoztatom a testületet, hogy az elmúlt beszámolót követően két ülést tartott volna a
Bizottság, azonban a 2017. április 20-ai határozatképtelenség miatt elmaradt. Ennek
következtében ülésüket várhatóan 2017. június 15-én tartják meg.
A 2016. december 15-én tartott bizottsági ülésen – a Munkacsoport javaslatait figyelembe
véve – a következő értékek kerültek felvételre a Megyei Értéktárba:
1. Honfoglalás kori övveret (Karancslapujtő)
2. Szent István király római katolikus templom (Cserhátsurány)
3. Palóc ferentő
4. Nemti palóc viselet
5. Érsekvadkerti kálvária és a Búcsúzó-kápolna
6. Vadkerti népviselet
Nógrád megye Önkormányzatának lehetősége nyílt arra, hogy induljon a Nógrád Megyei
Értéktár Bizottság feladataival összefüggésben kiírt pályázaton, melyről a következőképpen
adok számot:
A Projekt címe: „Nógrádikum ─ Kincseink őrzője a diákokért”
A szerződött támogatás összege (Ft): 3.000.000,A Projekt megvalósításának szerződés szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:
– kezdési időpont: 2016. november 23.
– befejezési időpont: 2017. február 28.
A pályázat célja a felső tagozatos és középiskolás gyermekek körében a megyei értékek
népszerűsítése volt. A vetélkedő jelmondataként Gustav Mahler gondolatát vettük
„kölcsön”: „A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása.” Ezen
gondolat jegyében szerveztük és bonyolítottuk a rendezvényeket.
A vetélkedők megszervezése speciális pedagógiai, néprajzi ismereteket kívánt meg,
melyekkel saját szervezeten belül nem rendelkeznek a munkatársaink. Így – beszerzési
eljárás keretén belül – a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvánnyal kötöttük meg a
megbízási szerződést. Ezt követően indult el az előkészítő feladatokkal összefüggő
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munkafázis, melyen aktívan részt vettek a Munkacsoport tagjai. Kikértük a véleményüket
az iskolákat fenntartó szervezeteknek is, a Klebelsberg Központ Salgótarjáni és
Balassagyarmati Tankerületi Központ, valamint a Salgótarjáni Szakképzési Centrum
vezetőjének javaslata alapján döntöttünk arról, hogy Salgótarjánban és Balassagyarmaton
rendezzük meg a két korcsoport részére az elődöntőt.
2016. december 9-én és 2017. január 6-án jelent meg a helyi újságban, a Nógrád Megyei
Hírlap című napilapban a felhívásunk, melyre 11 középiskola és 23 általános iskola 4-4 fős
csapatai jelentkeztek. Ez azt jelentette, hogy az elődöntőkre 136 diákot és 34 felkészítő
tanárt fogadtunk 2-2 helyszínen. A zsűri a Munkacsoport, illetve a Bizottság tagjaiból állt.
A feladatok között szerepelt a Nógrádikumok felismerése, bemutatása. Évközben
aktualizáltuk a nógrádi értékeket bemutató honlapot, a www.nogradikum.hu internetes
felületet, ezáltal a diákok felkészülése biztosított volt. A honlap minden Nógrádikumról
ismertető kisfilmet tartalmaz, mely nem csak lexikális tudást biztosít, hanem képekkel is
színesíti az ismeretanyagot. Az elődöntőből 6 általános iskolás és 4 középiskolás csapat
jutott tovább a Szécsényben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban megrendezett döntőbe. A
feladatok között szerepelt:
- minél több Hungarikum felsorolása,
- puzzle kirakás (a Szurdokpüspöki libakultuszt és a Mikszáth Kálmán Emlékházat
ábrázoló kép kirakása),
- most mutasd meg, egy Nógrádikum elmutogatása és felismerése,
- két Hungarikum bemutatása kisszínpadi produkción keresztül,
- Nógrádikum tárgyak felismerése.
A kisebbek között első helyen a diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskola csapata, a
középiskolások közül az „aranyéremmel” a Balassagyarmati Szakképzési Centrum
Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
csapata térhetett haza.
A vetélkedőt úgy irányítottuk, hogy ne csak száraz anyagfelmondás legyen, hanem bele
tudják élni magukat a résztvevők a közösség érzésébe, s az interakcióknak köszönhetően
mind saját iskolatársaikkal, mind a többi résztvevővel is kommunikáljanak a különböző
játékok, játékos feladatok és táncok által.
A megvalósítás során alapvető szempont volt, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a
résztvevők, jobban megismerve megyénk nevezetességeit. Az elődöntőkön minden
résztvevő kapott – a Balassagyarmati Fegyház és Börtön által készített – egy-egy
Nógrádikum emblémával ellátott könyvjelzőt és könyvet, a döntőn egy-egy kerámiatárgyat
és emléklapot. A döntőben a csapatajándék egy-egy torta és áttört fafaragású emléktárgy
volt. Kategóriánként a harmadik helyezés 30.000 Ft értékben könyv, CD, DVD vásárlási
lehetőséget, a második helyezettek 60.000 Ft értékben szintén könyv, CD, DVD vásárlási
lehetőséget, és az első helyezettek 250.000 Ft értékű kirándulást kaptak.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és
elfogadására.
Salgótarján, 2017. május 17.
Barna János
a Bizottság elnöke
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi I. féléves munkájáról
szóló beszámoló elfogadására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Nógrád
Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadja.
Salgótarján, 2017. június 15.

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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