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Tárgy:  Javaslat a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
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Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 
Tárgy:  Javaslat a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatása” pályázaton való indulásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Vidékfejlesztési Miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként február 10-től nyílt 
pályázatot hirdet a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. 
 
A pályázatra a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
honlapján lehet elektronikusan jelentkezni 2014. február 10-től március 10-ig. 
 
A pályázat célja a települési, tájegységi, megyei és országos szinten fellelhető nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésén és rendszerzésén túl a Magyar Értéktárban és a 
Hungarikumok Gyűjteményében már nyilvántartott egyes nemzeti értékeink és 
hungarikumaink kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és nemzetközi 
rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és 
népszerűsítése. 
 
Támogatási célok: 

I. Új értékek gyűjtése és azok helyi és országos értéktárba kerülésének elősegítése 
II. Kiállítások/rendezvények szervezése és megvalósítása 
III. Kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása 

 
Pályázók köre a II. és III. cél esetében: 
gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, önkormányzatok konzorciumai, civil 
szervezetek, valamint egyházak által alapított non-profit gazdasági társaságok. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő. Pályázati díjat nem kell fizetni. Egy pályázó 
egy pályázatot nyújthat be.  
Elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 3 000 000 forintig 
terjedhet. 
 
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
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A PÁLYÁZÓ ÉS A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE  
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai mind a pályázati munkát, mind a 
rendezvény szervezését, előkészítését és lebonyolítását elvégzik, sikeres és sikertelen 
pályázat esetén egyaránt. 
 
A PÁLYÁZAT ELŐTÖRTÉNETE 
a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013 decemberében pályázatot nyújtott be a 
Hungarikum pályázatra. Habár azt a tájékoztatást kaptuk, hogy önkormányzati fenntartású 
intézmények is pályázhatnak, végül azonban épp emiatt zárták ki a pályázatunkat, formai 
okokra hivatkozva. Ezt elkerülendő lenne szükség arra, hogy az év elején kiírt 
Hungarikum pályázatot a Budakalászi Önkormányzat nyújtsa be. 
 
A PÁLYÁZAT CÉLJA 
A pályázat célja, hogy kibővítse és színesítse a XIX. Kalászi Vigasságok programkínálatát, 
egyszersmind egy hagyományos népi vásár keretében bemutassa, népszerűsítse a 
Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár egyes elemeit: a hízott víziszárnyas-
termékeket, a magyar szürkemarha húst, a szikvizet és fröccsöt, a neszmélyi és etyek-budai 
bort, a szatmári szilvapálinkát, valamint a Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek 
tudását és tevékenységét. A rendezvény újabb alkalmat ad a többnemzetiségű Budakalász 
gasztronómiai értékeinek bemutatására is. 
A Kalászi Vigasságok koncepciója szerint a rendezvény fő célja az, hogy széles 
nyilvánosságot adjon azoknak az amatőr és professzionális művészi törekvéseknek, 
amelyek a népzenei és néptánc hagyományaink megőrzésére és korszerű 
továbbgondolására irányulnak.  
A Budakalászi Önkormányzat által beadandó pályázat programterve így jól illeszkedik a 
Kalászi Vigasságok koncepciójához, hiszen a népi kultúrának a zenéhez és a tánchoz is 
szervesen kapcsolódó területét, a hagyományos népi vásárok világát idézi meg, összekötve 
a Hungarikumok Gyűjteménye és Magyar Értéktár által is rögzített nemes gasztronómiai 
hagyományaink bemutatásával. 
 
A RENDEZVÉNY KERETE, MEGVALÓSÍTÁSA 
A Kalászi Vigasságok programjai idén 2 helyszínen futnának párhuzamosan. A 
rendezvény belső, hagyományos helyszíne a művelődési ház udvara marad. A külső 
helyszín a Szekfű utcával szemközti, önkormányzati tulajdonú rét, ahol a vásári programok 
zajlanának (leginkább ehhez van szükség a Hungarikum pályázaton elnyerhető 
támogatásra). 
A rendezvény helyszíne kiválóan alkalmas a vásár megrendezésére, azonban külön 
műszaki igényt jelent az áramvételi lehetőség kiépítése (áramfejlesztőkkel, elosztó 
szekrényekkel stb.), a toalettek és a vízvételi lehetőség biztosítása, a látogatók és a 
közreműködők védelme a zordabb időjárástól, valamint az állatok elkerítése, 
takarmányozása. Igazi családi rendezvényhez méltóan a különböző generációk együttes 
megmozgatására „Paraszt olimpiát” rendezünk.  
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A PÁLYÁZATBAN MEGFOGALMAZOTT VÁSÁRI PROGRAMOK 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ FELKÉRT SZAKMAI PARTNEREK BEMUTATÁSA  
Az autentikus vásári hangulat megteremtésében a kiállítók (köztük a Hungarikumokat, 
Magyar Értéktár elemeket bemutató közösségek és vállalkozók), a mesteremberek, a vásári 
szórakoztatók, a népzenei és néptánc együttesek, valamint a hagyományos magyar 
konyhában jártas vendéglátók gondoskodnak. A berendezés és a technikai igényeket 
munkálatokra felkért cégek két évtizede a piacvezető rendezvényszervező cégek között 
vannak (Brent Kft., Konnexio Kft., Bálvány Kft.), illetve rendszeresen dolgoznak a 
Skanzen fesztiváljain és helyi rendezvényeken (Jeli Attiláné). A programok kihirdetésével, 
részletes megtervezésével, lebonyolításával az ország egyik legjobb vásári szórakoztatóját 
(Zugmann Zoltán – Paszulyvirág Kft.), a hagyományos mesterségek bemutatására a nagy 
múltú Dunakanyar Népművészeti Egyesületet, a „Parasztolimpia” lebonyolításával pedig 
ezen a téren a Skanzenben két évtizednyi tapasztalatot szerző Barangoló Kft.-t (Szeredi 
Pálné és csapata) kértük fel.  
A Tatárszentgyörgyi Stípa Népi Hagyományőrző Egyesületet és a Magyar Lovas Kör az 
országban egyedülálló módon gondozza a magyar nyelvterületen ismert szekerező, 
kocsizó, és lovas hagyományokat. Külön gondot fordítunk az őshonos magyar állatok és az 
állattartás hagyományos formáinak bemutatására, melyben képzett mezőgazdász, a népi 
állattartás szakavatott ismerője (Szalay Vilmos) lesz a segítségünkre. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a 
„Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatása" című pályázaton. Az önkormányzat 
költségvetéséből forrást nem igényel. Megvalósítás helyszíne a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és 
beadására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2014. február 21. 
 

Rogán László 
polgármester 


