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Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 110/2016. (XII. 15.) Kgy. határozatával döntött arról, 
hogy az önkormányzat résztulajdonában álló, Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlanon 
keresztet állít emlékműként, valamint, hogy a közgyűlés által kifejezni kívánt írásos hitvallást 
készítsem elő és terjesszem a Közgyűlés elé.  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 
Területfejlesztési Bizottsága 2017. június 6-án megtartott ülésén módosító javaslattal élt az 
előterjesztéshez. A bizottságok által javasolt felülvizsgálat elvégzését követően készítettem el a 
határozat mellékletét képező Hitvallás szövegét.  
 
Meggyőződésem, hogy a dokumentum híven tükrözi a célt, mely mentén megfogalmazódott bennünk 
a Kereszt-emlékmű állításának gondolata. Kifejezi mindazon értékeket, melyek a keresztény 
Magyarország és így Nógrád megye esetében is követendő mintául szolgálhatnak. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2017. június 9. 
 
 

Skuczi Nándor 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Nógrád Megye Önkormányzata által állítandó Kereszt-emlékmű felszentelése alkalmából a 
megye polgáraihoz és a települési önkormányzatokhoz szóló ,,Nógrádi Hitvallás” elfogadására 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja az általa állítandó Kereszt-emlékmű felszentelése alkalmából a megye polgáraihoz 
és a települési önkormányzatokhoz szóló ,,Nógrádi Hitvallás” szövegét.  
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a ,,Nógrádi Hitvallás”-nak a megyei 
napilapban, valamint a helyi elektronikus médiában történő közzétételéről, egyidejűleg 
felhatalmazza, hogy az alkalomhoz méltó formában a megye települési önkormányzatai 
részére juttassa el. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a „Nógrádi Hitvallás” tartalmi üzenetét nem érintő 
– esetleges – formai, stilisztikai módosításokat elvégezze, továbbá a végleges megjelenési 
formáját meghatározza. 
Határidő: 2017. augusztus 20., folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2017. június 15. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 



A ……/2017. (VI. 15.) Kgy. határozat melléklete 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Nógrádi Hitvallása 

 
 Mi, nógrádiak, a magyar nemzet, Nógrád megye történelme, hitbéli, erkölcsi és kulturális 
értékei, a kereszténység nemzetmegtartó ereje előtt, főhajtással fejezzük ki tiszteletünket, 
hitvallásunkat az alábbiak szerint: 
 
 A történelem bizonyítja, hogy itt Európa közepén, a „hadak útján” csak az a nép maradhat 
meg, amely biztos kapaszkodókra talál. Meggyőződésünk szerint családjaink és hazánk feltétlen 
szeretete mellett a legbiztosabb kapaszkodót, nekünk, magyaroknak a hit jelenti, melyet elődeinktől 
örököltünk, s melyből erőt meríthet a jövendő. Mert megmaradásunk biztos záloga a hit, ami 
megtartott, amit megtartunk. 
 
 Már Szent István királyunk felismerte a keresztény hit erejét és fontosságát, s erre a biztos 
sziklára építette Magyarországot. Az elmúlt évezred során, az Ő nyomdokain haladva, a hit 
segítségével teljesítjük Hazánk, Európa és a keresztény világ védelmét. A keresztény hit segítségével, 
mely a szeretetből fakad és melyből a remény táplálkozik. 
 
 Szeretett megyénk e szakadatlan küzdelem során minden időben jelentős részt vállal, és 
helytáll. Büszkén gondolhatunk Balassi Bálint életművére, Szondi György ma szinte felfoghatatlan 
hősiességére, II. Rákóczi Ferenc „Istennel a Hazáért és a Szabadságért” feliratú zászlajára. 
Vitézségben, tudományokban és művészetekben érdemes nagyjaink büszkén tekinthetnek szét a 
palócok földjén. 
 
 Tudjuk és valljuk, hogy megyénk népe példát mutat a Szűzanya tiszteletéből és a népi 
vallásosság átörökítéséből. Nekünk, nógrádiaknak szép és igaz lehetősége és kötelessége, hogy 
keresztállítással tegyünk hitet hazánk és benne megyénk ezeréves történelme mellett. Így emlékezünk 
legfőbb támaszunkra, a hitünkre. 
 
 Hazánk sorsa elválaszthatatlan Európáétól. A világ nyughatatlan erői újra és újra egymásnak 
feszülnek, s ha reng a föld, akkor bizony Nógrádban is reng. Akik a fennmaradáshoz szükséges erőt 
másoktól, távoli hatalmaktól remélik, azok bizony csalódni fognak.  Valljuk, hogy csak a keresztény 
Európának van jövője, és mi boldog jövendőt szánunk utódainknak.  
 
 Mi, Nógrád Megye Közgyűlése hisszük, hogy a kereszt az, ami térben és időben a 
legátfogóbban jeleníti meg megyénk, hazánk és Európa jövőjét, ezért a Megyeháza parkjában keresztet 
állítunk. 
 
 Kérjük megyénk településeinek lakóit és önkormányzatait, hogy kövessenek bennünket 
kezdeményezésünkben. Tisztelegjünk így együtt ezeréves kereszténységünk előtt, és fejezzük ki a 
következő ezer évbe vetett bizodalmunkat. 
 
Isten áldja Nógrád megyét! 
 
Salgótarján, 2017. augusztus 20. 
         Skuczi Nándor 
                elnök 


