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Megtárgyalja: Területfejlesztési és
Nemzetiségi Bizottság

Előter'esztés

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. február 11-én tartandó ülésére

Tárey: Az Agrárminisztérium 2022. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr-Moson-Sopron megye számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített
örökséggel, gasztronómiai nevezetességgel, gyógyvíz- és fíirdőkultúrával rendelkezik, amelyek
megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. Ezért döntött úgy a megyei közgyűlés, hogy
2013. június 14-i ülésén a41/2013. (VI. 14. ) KH határozatával létrehozza a Györ-Moson-Sopron
Megyei Értéktárat, illetve a megyei értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására a
Győr-Moson-Sopron Megyei Ertéktár Bizottságot.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár
Bizottság szakmai munkájának elősegítése céljából az Agrárminisztérium pályázati felhívásaira
a korábbi években több ízben is sikeresen pályázott. A vállalt szakmai programokat teljes
egészében megvalósítottuk, elszámolásainkat a minisztérium elfogadta.

2022. január 12-én az Agrárminisztériumnak a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének támogatására nyílt pályázatán megjelentek az újabb felhívások, melyre a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint az értéktárat működtető szervezet, kettő
célterületre nyújtotta be pályázatát 2022. febmár 2-án.

I. célterület: A nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti
(települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni
nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése:
a./nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítése,
c./ rendezvények megvalósítása.

A ál ázat címe: G őr-Moson-So ron me e nemzetísé i és asztronómiai értékei

A Győr-lVIoson-Sopron Megyei Értéktár két tradicionálisnak mondható rendezvényen kívánja
népszerűsíteni a nemzeti értékeket, valamint 2020 évben a nagy sikerrel kiadott
"Négy vármegye kincsei" c. könyv grafikai és tartalmi továbbfejlesztését, bővítését,
korszerűsítését szeretné megvalósítani. Ezen utóbbi részcél azért is aktuális, mert a könyv
megjelenése óta már számos új értékkel bővült a Megyei Ertéktár.



I. /c. célterűleten: G őr-Moson-So ronme enemzetiértékeinekme 'elenítéserendezvén eken

Az első rendezvény a 7. Györ-Moson-Sopron Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei Ertéknap,
míg a második esemény a 19. alkalommal megszervezésre kerülö Győr-Moson-Sopron Megyei
Borverseny és Szakmai Konferencia.

A 7. G őr-Moson-So ron Me ei Nemzetisé i Na és Me ei Ertékna várhatóan

Mosonmagyaróváron kerül megszervezésre, 2022. augusztus végén, vagy szeptember elején, a
városi önkormányzattal és a települési értéktárral együttműködésben. A rendezvényt a
Magyaróvári várban szeretnénk megvalósítani, mely Mosonmagyaróvár épített öröksége révén
maga is megyerikum. Az eseményre kiállítóként meghívást kap a Szigetközi Tájegységi
Értéktár, valamint a térség települési értéktárai is. Megkívánjuk szólítani továbbá a más
megyerikum címbirtokosokat, valamint a Kisalföldi Népművészek Egyesületét. A nemzetiségi
nap tekintetétben a három megyei nemzetiségi önkormányzattal is együttműködünk.

Az esemény minden alkalommal a nemzetiségi értékeket, és kézműves hagyományokat
központba állító színes, kulturális forgatag - azon legalább a horvát, német, roma, lengyel
kisebbség reprezentánsai részt vesznek -, melyben erősítve a keresztényi összetartozást.

A Györ-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés kiemelt fontosságúnak tartja a megye
nemzetiségeinek kulturális kincsét és közéleti szerepét, ezért díjat alapított a Megye
Szolgálatáért Díj Nemzetiségi Tagozat címmel. Az elismerés is a pályázatban szereplő
rendezvényen kerül átadásra.

Mosonmagyaróvár és térsége rendkívül gazdag nemzetiségi kultúrában, hiszen a városban és
kömyékén német, horvát és roma kisebbségi önkormányzat működik, de aktív szlovák
közösség is él. Mosonmagyaróvár 2013-ban hozta létre települési értéktárát, amely azóta is
aktív; a város épített öröksége, 56-os múltja, egyetemi és gasztronómiai, valamint
egyházi-iskolai hagyományai megyei értékek. A Győr-Moson-Sopron Megyei Ertéktár
Bizottság úgy látja, hogy a hungarikum törvény 10 éves évfordulóját méltó helyen sikerül a
megyei értéknapon megünnepelni.

A 19. G őr-Moson-So ron Me ei Borversen és Konferencia egy tradicionális rendezvény,
nem pusztán egy gasztronómiai megmérettetés. A pannonhalmi és a soproni borvidékek
kiemelkedő nemzeti értékeink és mindemellett több olyan megyei értékünk van, amely a
borkultúrához kapcsolódik, így pl. a fröccs (mely egyúttal hungarikum), de a soproni poncichter
(gazdapolgár) hagyományok, mely a Sopron kömyéki hagyományos német eredetű
szölőművelést testesíti meg. A rendezvény két hegyközségi tanáccsal közösen kerül
megszervezésre, azon megyén kívüli szakemberek is részt vesznek. A szakmai konferencián
évek óta részt vesz az Agrárminisztérium, de az Agrármarketing Centrum Kflt. is rendszeresen
képviselteti magát. A konferencián nem pusztán gasztronómiai előadások hangzanak el, hanem
külön kiemelésre kerülnek a szölész-borász tradíciók, továbbá bemutatásra kerülneka megyei
értéktár értékei is. A rendezvény már korábban is a hungarikum pályázat támogatásával került
megszervezésre, az arról benyújtott szakmai beszámoló is a pályázat kiírójának rendelkezésére
áll. A Győr-Moson-Sopron Megyei Ertéktár Bizottság arra is ügyel, hogy a verseny díjai is
megyerikum termékek közül kerüljenek ki. Sajnálatos módon a 2021. évi megyei borversenyt
a pandémia miatt nem volt módunk megszervezni, de semmiképp sem szeretnénk, hogy e
nemes hagyomány elvesszen, ezért 2022-ben ismét szeretnénk megszervezni, várhatóan a
soproni borvidék valamely településén.



I. /a. célterület: Né
korszerűsítése

várme e kincsei" c. értékkön vünk tovább e 'lesztése bővítése és

A HUNG-2020 pályázat támogatásával elkészítettük a "Négy vármegye kincsei" c.
értékkönyvünket, amely térségünkben hatalmas sikert aratott. Azóta a megyei értékek száma
jelentösen bővült és várhatóan 2022 év tavaszán még újabb megyerikumok kerülhetnek
elfogadásra. A könyv kinyomtatását követően alakult két új tájegységi - és számos települési
értéktár bizottság. Ezek a tények indokolják, hogy a kötetet bővítsük és szükség szerint
átszerkesszük. Ennek grafikai, szerkesztési munkáihoz kívánunk támogatást igényelni.

A három célra együttesen a maximális támogatási összegre, négymillió forintra nyújtottunk be
pályázati igényt. Ebböl a Megyei Nemzetiségi Nap és Megyei Értéknapra 2,5 millió forint, a
Megyei Borverseny és Szakmai Konferenciára 1 millió forint, míg a kiadvány szerkesztésére
500.000 forint támogatást igényeltünk.

II. célterület: A magyar kultúra értékeinek megismertetése: többkörös, megyei döntövel
végződő Kárpát-medencei szintű vetélkedön keresztül.

A ál ázat címe: Me erikumra el! Nemzeti értékeink né szerűsítése a latalok körében.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ertéktár Bizottság már két alkalommal, 2016 és 2018 években
is nagy sikerrel szervezett a nemzeti értékek megismertetésére és népszerűsítésére irányuló
vetélkedőt. Szakmai partnereink voltak az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Művelődési
Intézet györi irodája.

A jelenlegi pályázati kiírás ismételten lehetőséget ad egy ilyen esemény megszervezésére és
lebonyolítására. A megyei önkormányzat előzetesen egyeztetett Klebelsberg Központ Győr és
Sopron Tankerületi Központjával, akik vállalták, hogy szakmai partnerként bekapcsolódnak a
vetélkedő megszervezésébe és lebonyolításába. A Nemzeti Művelődési Intézet györi irodája
széleskörű szakmai egyeztetést folytat a Megyei Ertéktár Bizottsággal, ennek keretében
kapcsolódik be ezen eseménybe.

A "Megyerikumra fel!" vetélkedő két korcsoportot céloz meg, az általános iskolák
felsőtagozatait, valamint a középiskolásokat. A lebonyolítás a két korcsoportban részben eltérő
metódusban történik majd, először egy selejtező fordulóra kerül sor nagyobbrészt online
részvétellel, majd ezután a megyei döntöre, várhatóan 2023 év elején Győrben,
korcsoportonként ajelentkezők számától íüggően 4-6 csapattal.

A pályázat keretében 3 millió forint forrásra adtunk be támogatási igényt, melyből a rendezvény
megszervezését, a diákok díjazását és megvendégelését, valamint a közreműködők bérköltségét
kívánjuk fedezni.

A megyei értéktári feladatokra 2014-töl mindösszesen 28 millió 800 ezer forint támogatást
nyertünk el. A már lezárt pályázatok esetében szakmai és pénzügyi beszámolóinkat minden
alkalommal elfogadta az Agránninisztérium.

A pályázatról várhatóan 2022 áprilisában születik érdemi döntés, ugyanakkor a benyújtást
követően megvalósuló rendezvények, valamint a pályázati céllal összefíiggö beszerzések már
elszámolhatók. Abban az esetben, ha csökkentett pályázati támogatásban részesülünk, a fent
körülírt három célt akkor is szeretnénk megvalósítani.



TiszteltKözgyűlés!

A Megyei Értéktár mottója továbbra is: "Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és
munkálkodhass ajövön." (Széchenyi István)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot
fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Győr-Moson-Sopron
Megyei Értéktár Bizottság részéről az Agrárminisztérium által meghirdetett, a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének.
megőrzésének és gondozásának támogatására szóló 2022. évi pályázat benyújtását
jóváhagyja.

Határidő: 2022. február 11.
Felelős: dr. Pető Péter, a közgyűlés alelnöke

Győr, 2022. február 3.

to Péter

Törvényességi szempon ól vissgálta:

jegyzö .

aljegyzö

Őnkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda munkatársa

Az elffterjesztést készítette:

MÉB titkár Jo^k-^


