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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés a 110/2016. (XII. 15.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy Nógrád Megye 
Önkormányzata a résztulajdonában álló, Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlanon 
keresztet állít emlékműként. Az azóta lefolytatott egyeztetésekről, megbeszélésekről a 
következők szerint számolok be: 
 
A közgyűlés decemberi ülését követően megalakult egy Munkacsoport, melynek tagjai a 
következő személyek: 

• dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
• dr. Tőzsér Zsolt, a Nógrád Megyei Kormányhivatal igazgatója 
• Murányi Sándor, nyugalmazott tanár 
• dr. Limbacher Gábor, a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója 
• Molnár Péter, szobrász 
• dr. Szabó József, megyei jegyző 
• dr. Langár Ágnes, megyei aljegyző 
• dr. Molnár Kinga, a Hivatal munkatársa 
• Vass Attila, megyei főépítész 

 
A Munkacsoportnak eddig három ülése volt: január 25-én, január 30-án, illetve március 1-jén. 
Az ülések alkalmával megvitatásra került többek között a leendő emlékmű lehetséges anyaga, 
formája, megmunkálásának változatai, elhelyezése, illetve egyéb kapcsolódó témák. 
 
A Munkacsoport tagjai felkutatták, illetve utánanéztek a megyében fellelhető kereszt 
emlékművek stílusának, anyagának, illetve ezek mondanivalójának. Feltérképezésre kerültek 
ezen emlékművek karaktere, jellemzői. Mindezek alapján arra a megállapításra jutott a 
Munkacsoport, hogy a legcélszerűbb lenne kőből elkészíteni az emlékművet, tekintettel annak 
formálhatóságára, időtállóságára.  
 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy több vázrajz is készült az emlékmű vonatkozásában. Ezek 
közül a határozati javaslat mellékletét képező tervet javaslom elfogadni. Ennek formájában az 
emlékművön elhelyezésre/kifaragásra kerülne Nógrád megye címere, a Szent Korona, 
valamint a következő felirat: ,,A hit, ami megtartott, amit megtartunk.” Az emlékmű tervezett 
arányai jelölésre kerültek a terven. 
 
Az emlékmű lehetséges elhelyezésére több elképzelés is született, melyek a következők: 

1. az épület főbejáratával szemben lévő kis park középrészén 
2. az épület főbejáratától jobbra eső területen a gyalogos közlekedésre kialakított 

járdarészek által közrefogott területen 
3. az épület főbejáratától jobbra eső részen a kibontott kerítés tengelyében 
4. az épület főbejáratától jobbra eső területen a sárga épületrész előtti területen. 

Figyelemmel a további tervezői, illetve egyéb kérdésekre jelenleg nem lehet pontosan 
eldönteni, hogy hova kerüljön az emlékmű. 
 
A fentiek mellett természetesen időközben megkeresésre kerültek az érintett 
közműszolgáltatók. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megadta az 
engedélyezési nyilatkozatot. Az Invitel Távközlési Zrt. szintén kiadta a közműegyeztetési 
nyilatkozatot, melyben ismerteti, hogy az emlékműállítás érinti a cég helyi és optikai 
hálózatának nyomvonalát, így tájékoztatott arról, hogy milyen előírásoknak kell megfelelnie 
az emlékműállításnak technikailag. 
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Megítélésem szerint az emlékmű átadásának méltó időpontja: 2017. augusztus 20-a, mely 
Magyarország államalapításának ünnepe, amikor megemlékezünk Szent István királyról, aki 
nemzetünket a keresztény Európa meghatározó részévé tette. E nap egyben a magyar 
katolikus egyház egyik főünnepe, Magyarország fővédőszentje tiszteletére. Figyelemmel arra, 
hogy a kereszt emlékművel a kereszténység történelmi jelentőségét, napjainkban is betöltött 
szerepét, nemzetmegtartó erejét szeretnénk kifejezésre juttatni, ezt látom megfelelő 
időpontnak az emlékmű átadására. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalására, 
valamint a határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2017. április 7.  

 
Skuczi Nándor 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlanon tervezett emlékmű állításához 

kapcsolódó intézkedésekre 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező kereszt emlékművet ábrázoló tervet azzal, hogy szükség szerint a 
pontos kialakítás, és a méretarányok változhatnak az anyag megmunkálásának 
lehetőségeiből kifolyólag. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az emlékmű-állításhoz szükséges további tervezési, 

engedélyezési és egyéb hatósági eljárások lefolytatására, hozzájárulások beszerzésére, a 
pénzügyi fedezet biztosítására, továbbá, hogy döntsön a kereszt emlékmű állítására kijelölt 
helyszínről. 

 A megtett intézkedésekről nyújtson tájékoztatást a Közgyűlésnek.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  
 
Salgótarján, 2017. április 20. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 




