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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az elmúlt évben a Neogradiensis Régió Egyesület döntött arról, hogy 11.500 E Ft-ot ad át 

Nógrád Megye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), amelyből 5.000 E Ft 

fejlesztésre, 6.500 E Ft a határmenti tervezési, programozási, projektgenerálási és 

projektfejlesztési feladatokra, a megyéből szerveződő egy-egy diákcsoport kétnapos 

szlovákiai tanulmányútra, közhasznú tevékenységre és titkársági feladatok költségeire 

fordítható. Ennek felhasználásának határideje: 2014. december 31. 

Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának – s azon belül is – annak javaslattevő 

fázisában elkészített, munkaközi egyeztetési dokumentum stratégiai céljai között hangsúlyos 

szerepet kapott a „fiatalok elvándorlásának mérséklése”. A koncepció egyik legfontosabb 

célja egy olyan szinergikus rendszer kiépítése, amelynek segítségével Nógrád megye 

gazdaságát egy stabilabb fejlődési pályára állíthatja. 

A megfogalmazott célok egyik elengedhetetlen feltétele, hogy az Önkormányzat megismerje 

és lehetősége szerint akceptálja az itt élő fiatalok jövőképét, Nógrád megyéről alkotott 

véleményét. 

Utóbbi megvalósulásának érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat írja ki és szervezze 

meg a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló 

alkotói pályázatot. Így Nógrád megye középiskolás korosztályának lehetősége nyílik 

szabadon, egyben játékos formában közvetíteni elképzeléseit az Önkormányzat felé. Tehát a 

felhívás célja, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét Nógrád megye jövőjére, s hidat képezzen 

a jelen és a jövő korosztálya között, továbbá erősítse azt a vezérgondolatot, hogy az itt élő 

fiatalok generációjának ebben a megyében van a jövője. A benyújtott pályaműveken keresztül 

az Önkormányzat jobban megismerheti a fiatal korosztály Nógrád megyéről alkotott 

jövőképét. 

Az alkotói pályázat megszervezésének, megrendezésének és a részt vevő csapatok 

„jutalmazásának” összes bruttó költsége: 1.500 E Ft. 

A felhívás az Önkormányzat honlapján, a www.nograd.hu webcímen, továbbá az 

Önkormányzat facebook-os profilján jelenik meg. Ezen felül a Nógrád megyében székhellyel 

rendelkező középiskolai intézmények igazgatói, pedagógusai elektronikus levélben kapnának 

információkat, hogy közvetlenül is értesíthessék a diákokat. 

A felhívás célcsoportja a középiskolás diákok, s természetesen az őket felkészítő 

pedagógusok. 
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A pályaművek témája: „Hogyan képzelem el jövőmet Nógrád megyében, illetve hogyan 

képzelem el a jövő Nógrád megyéjét”. 

A pályaművek tetszőleges technikával elkészített képzőművészeti- és szabadon választott 

formátumú irodalmi alkotások lehetnek. A pályaműveket és/vagy az azokról elkészített fotót 

az Önkormányzat facebook-os profiljára lehet feltölteni.  

A legjobbaknak ítélt pályaművek alkotói részt vehetnek egy kétnapos tanulmányúton, amelyet 

az Önkormányzat ajánl fel és szervez meg. Az előzetes tervek szerint Salgótarján-Horpács-

Szklabonya-Nagykürtös-Selmecbánya-Besztercebánya-Körmöcbánya-Salgótarján útvonalon, 

valamint az előbb felsorolt helyszínek történelmi és kulturális nevezetességeinek a 

megtekintésével. 

A legjobb pályaművek kiválasztása két módon történik: 20 alkotást a „közönség” (vagyis 

facebook-os szavazatok, ún. lájkok formájában), míg 20 alkotást egy szakmai zsűri (bírálat és 

véleményezés alapján) választ ki. Így a legjobb 40-45 alkotó vehet részt a fentebb ismertetett 

tanulmányúton. 

A felhívás minél szélesebb körben való megismerésének, továbbá a szervezés sikerének 

érdekében a sajtó tájékoztatása indokolt. A felhívás közzététele a határozati javaslat 

megtárgyalását és annak elfogadását követően történik meg. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre előreláthatólag, az ez évi Nógrádi Megyenap rendezvény 

alkalmával kerül sor. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

Salgótarján, 2013. május 22. 

 
 
 
 
 
 
 
                       Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, 
Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló alkotói pályázat kiírására                                                                                                                             

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a „Nógrád, itt van a jövőnk” 

elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló alkotói pályázat kiírásával. 

A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak: 

a) az alkotói pályázat felhívásának elkészítéséről, közzétételéről, 

b) a szakmai zsűri tagjainak felkéréséről, 

c) a pályázat eredményhirdetésének az ez évi Nógrádi Megyenapon történő megtartásáról, 

d) a tanulmányút előkészítéséről, lebonyolításáról, 

e) továbbá minden – a pályázat és tanulmányút – sikeres megszervezése érdekében 

    szükséges intézkedések megtételéről. 

Határidő: folyamatos, szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző          
 

Salgótarján, 2013. június 6. 

 

 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

  
 

 
 


