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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. 

határozta meg az értékek feltárásának, őrzésének és továbbadásának alulról építkező 
országos mozgalmi rendszerét, amelyen belül jelentős szerepet szánt a megyei 
bizottságoknak.  
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság az országban a legelsők között alakult meg, és 
immár nyolcadik esztendeje működik, tevékenysége országos szinten is elismert. 
 

Az első félévben a Bizottság egy ülés tartását tervezte, amelyet a koronavírus-
járványra tekintettel távszavazásos formában tudott megtartani. Ezen alkalommal 
született döntés a kiemelt megyei értékekről és az Érték-díjról is. Az elismerések és 
minősítések a Tolna Megyei Értékek Napján kerülnek nyilvánosságra. 
 

Az előzetes tervek szerint március 30-31-én került volna sor a megyei 
önkormányzat „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének 
irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” elnevezésű 
projektje keretében a Kincses Tolna Megye Értékvetélkedőre Tengelicen. A résztvevő 
5-8., illetve 9-12. évfolyamos közel nyolcvan diák idén a természeti értékek, sport és 
egészséges életmód témaköreiben szerezhettek ismereteket. A koronavírus-járvány 
miatt azonban a vetélkedő lebonyolítására már nem kerülhetett sor, így az elődöntő 
során beküldött munkák értékeléséből alakult ki a végső eredmény a 
következőképpen: 
Általános iskolák 

I. helyezett Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája Tengelici fiókák csapata 
II. helyezett Decsi Bíborvég Általános Iskola Sárközi gyöngyök csapata 
III. helyezett Szekszárdi Baka István Általános Iskola Ütős Ötös csapata 

 
Középiskolák 

Az első helyen holtverseny alakult ki: 
I. helyezett Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos 
Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye (Gyönk) Tolnais Lányok Gang-je (TLG) 
I. helyezett Szekszárdi SzC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma (Dombóvár) Apáczai csapata 
III. helyezett AM DASzK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Elit csapata 
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Tekintettel arra, hogy az iskolák a tanév végéig nem tértek vissza a hagyományos 
oktatási keretekhez, ezért az elismeréseket, ajándékokat – melyekhez a Paksi 
Atomerőmű Zrt. és Tengelic Község Önkormányzata is hozzájárult – Orbán Attila, 
megyei alelnök és Kuti Imréné, az NMI Tolna megyei igazgatója személyesen vitte el 
és adta át a csapatoknak. 
 

A HUNG-2020 pályázati felhívásra a megye is adott be pályázatot, melyből egy 
kiállítási anyagot szeretne készíteni. A bemutató anyag egyrészt statikus, 
hagyományos módon adna tájékoztatást a megye értékeiről, elsősorban a 
tolnaikumokról, másrészt a fiatalok és a modern megoldásokra nyitottabb érdeklődők 
társasjáték formájában is szerezhetnek ismereteket. Ezen megoldással minden 
korosztálynak képesek leszünk érdekes és hasznos formában információkat nyújtani 
és a megye értékeit népszerűsíteni, bemutatni. A pályázatban 4 millió forintra lehetett 
támogatást benyújtani, a döntésre a nyár végén lehet számítani. 
 
 Tekintettel arra, hogy a tavaly évvégi állapothoz képest változás az adatokban 
nem történt, ez alkalommal a beszámoló mellékleteket nem tartalmaz. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének .../2020. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 
Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi I. 
félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2020. június 4. 
 
 
 
              dr. Say István 
              a Bizottság elnöke 


