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„ITTHON, NAGYRÉDÉN!” -  ÉRTÉKNAPOK 



Bevezető: 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2015-ben hozott határozatot a 

Nagyrédei Értéktár Bizottság megalakítására. A bizottság tagjai végzik és szervezik a 

településen a nemzeti értékek azonítását, valamint gondoskodnak arról, hogy a gyűjtemény 

nyilvános és minél ismertebb legyen. A Nagyrédei Települési Értéktárban jelenleg nyolc 

kategóriában, 63 tétel szerepel, valamint a bizottság tagjai jelenleg is újabb tételek felvételén 

dolgozik. 

Első alkalommal 2016-ban született meg az a gondolat, hogy játékos formában, interaktív 

módon népszerűsítsük a település értékeit elsősorban a helyi közösség tagjai számára, ezért 

egyfajta élő társasjátékot hoztunk létre a településen. Így indult el az „Itthon, Nagyrédén!” 

nevet viselő Értéknap, később Értéknapok megszervezése, melyet idén már harmadik 

alkalommal és kibővített formában szeretnénk ismét lebonyolítani. 

 

A program célja és célközönsége: 

A program indulásakor elsődleges célként a helyi gyermekek és fiatalok figyelmének 

felhívását határoztuk meg. Nem akartuk, hogy a helyi általános iskola elhagyása után a más 

településeken továbbtanuló diákok elszakadjanak a településtől és a helyi közösségtől, ezért 

tudatosan egyfajta helyi identitástudat kialakításán kezdtünk el dolgozni szorosan 

együttműködve a községi általános iskolával és a civil szervezetekkel. A program 

közösségformáló és készségfejlesztő szerepe mellett fontos célként tűzi ki a helyi értékek 

(hagyományok, épített-, szellemi- és kulturális örökségek, stb.) megismerését, megóvását és 

népszerűsítését, ezáltal egy mélyebb és szorosabb kötődés kialakítását a település és a helyi 

közösség iránt.  

Az első program célközönsége a Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola felső tagozatos 

diákjai voltak, de a sikeres megvalósítás után felmerült az igény a résztvevők körének 

kiterjesztésére. 2017-ben az iskola összes diákja (1 – 8. osztályok tanulói) és pedagógusa, 

valamint egy másik intézmény, a Nagyrédei Gondozási Központ is bekapcsolódott egy 

teljesen eltérő korosztályú célcsoporttal (65 év feletti nyugdíjasok).  

A bővített, kétnapos program szintén sikerrel és sok élménnyel, eredményekkel zárult, ezért 

elhatároztuk, hogy folytatjuk a már hagyománnyá vált rendezvényt, igyekszünk majd minden 

évben új elemekkel, újabb célcsoportokkal (Óvodások, 18-35 év közötti fiatalok, családok, 

baráti társaságok) bővíteni a programot, a későbbiekben a helyi és környékbeli turisztikai 

életbe is bekapcsolódva ezzel a rendezvény-sorozattal.  



 

 

Várható eredmények: 

 Erősödő helyi identitástudat és településen belüli kohézió. A programnak 

köszönhetően várhatóan erősödik majd a lakosok szülőfalujukhoz való kötődése. 

 A különböző célcsoportok bevonásának köszönhetően formálódik a helyi közösség, 

csökkenek a generációk közötti szakadékok. 

 Javul a településen belüli kommunikáció és együttműködés a lakosok, az intézmények 

és a helyi szervezetek, vállalkozások között egyaránt. 

 Élénkül a helyi gazdaság: a program népszerűsíti a helyi alkotókat, termelőket, 

vállalkozókat is, ezáltal kapcsolat és folyamatos kommunikáció alakulhat ki a 

termelők, vállalkozások, illetve a potenciális helyi vásárlók között.  

 A program várható eredményeinek köszönhetően növekedhet a település 

népességmegtartó képessége. 

 

A program illeszkedése a közművelődési feladatellátás rendszerébe: 

A program széleskörűen illeszkedik a közművelődési feladatellátás rendszerébe, hiszen a 

résztvevőkkel megismerteti a település hagyományait, kulturális és természeti értékeit, 

fejleszti a lakosság műveltségét, népszerűsíti a helyi alkotókat és termékeket, ezáltal elősegíti 

a helyi társadalom fejlődését, a közösségi összetartozás, a helyi identitás kialakulását. A helyi 

alkotók a program által ismertté és elismertté is válnak, így a tehetséggondozás is 

bekapcsolódik a programba, mely növeli a helyi amatőr művészek alkotókedvét, valamint a 

fiatalok bekapcsolódását egy-egy művészeti ágazatba. A programnak köszönhetően olyan 

együttműködési lehetőségek is kialakulhatnak, melyek szintén kapcsolódnak a közművelődési 

feladatellátáshoz. Jó példa erre településünkön a változatos önképzési lehetőségeken való 

részvétel biztosítása (szakkörök, előadások, alkotó klubok, műhelyek), melyek folyamatos 

működését a leírt szakmai program is segíti, támogatja.  

 

A program megvalósításának menete/terve: 

Az értékgyűjtő folyamat során az a szerencsés, ha a helyi lakosság minél nagyobb hányada 

aktívan bekapcsolódik, véleményt formál, javaslatot tesz, s ezáltal egyfajta mozgalmi jelleg 

alakul ki az értékek feltárása és dokumentálása során, mely erősíti a közösségiség érzését. A 



településen működő civil szervezetek és önszerveződő közösségek megszólítása és bevonása 

különösen fontos. 

Az értéktárban szereplő egyes tételek megismertetése, szélesebb körben történő 

népszerűsítése a helyi identitástudat megerősítését szolgálja a helyi lakosság körében. 

Emellett ezek egy része önálló turisztikai vonzerőként is megjelenhet, illetve a dokumentált 

értékek kiindulási alapot nyújthatnak komplex turisztikai termékek kialakításához. Ilyen 

módon az értékfeltáró tevékenységnek hosszabb távon szerepe lehet a helyi 

gazdaságfejlesztésben, a kulturális-, örökség- és borturizmus fellendítésében. Ebben a 

vonatkozásban már célcsoportként jelenhetnek meg a térségbe érkező turisták is.  

Az „Itthon Nagyrédén” című, helyi értéktárat népszerűsítő vetélkedőn első alkalommal, 2016-

ban a Szent Imre Általános Iskola 8. osztályos diákjai vettek részt, a többi tanuló pedig 

megfigyelőként volt jelen a programon. Következő évben, 2017-ben már az iskola felső 

tagozatos diákjai vettek részt a versenyben. Összesen 11, egyenként 7-9 fős csapat adott 

számot tudásáról. Az alsó tagozatos gyermekek is bejárták a helyszíneket, ismerkedve 

Nagyréde nevezetességeivel, kulturális értékeivel, hagyományaival. Ők a vetélkedőben még 

nem vettek részt. Az értéknapok fontos eleme a vetélkedőt megelőzően a Molnár József 

Művelődési Házban megtartott rendhagyó tanóra, melyet a helyi értéktárról tartanak a Szent 

Imre Általános Iskola valamennyi diákjának.  

Az iskolai értéktári vetélkedő egyik helyszíneként szerepelt a Gondozási Központ is. Ez az 

alkalom lehetőséget adott a generációk találkozására, s arra, hogy a helyi idősek  az értéktár 

egyes tételeihez kapcsolódó személyes élményeiket, ismereteiket is megosszák az iskolás 

gyerekekkel. Az iskolai értéknapok sikerét követően 2017-ben már a Gondozási Központban 

is megszervezték a Nagyrédei Értéknapot, ahol az idősebb generáció tagjai is megoldották a 

számukra összeállított játékos feladatokat és felelevenítették a helyi értékekhez kötődő 

emlékeiket, továbbá javaslatokat tettek az értéktár bővítésére is.  

A vetélkedő helyszínei, s ezáltal az útvonal is évről-évre változnak. Összesen 6-8 állomáson, 

15-20 feladat várja a csapatokat a település különböző pontjain. Az idősek számára 

megszervezett értéknap helyszíne a célcsoport életkorára, nehezebb mozgására tekintettel a 

Gondozási Központ közösségi tere. A feladatok száma is valamivel kevesebb (10-12), mint az 

iskolások esetében. 

 

 



 

 

 

Feladat típusok: 

 keresztrejtvény jellegű feladatok; 

 képfelismerés; 

 kép-szöveg párosítás; 

 találós kérdések,  

 hagyományos ételek készítése és alapanyagainak ismerete; 

 helyi termékek kóstolás alapján való felismerése; 

 önéletrajzok vagy termékek alapján személyek/cégek felismerése; 

 régi használati tárgyak, eszközök, szerszámok felismerése; 

 épületek funkcióinak meghatározása (mi volt régen és most mi?); 

  hagyományos rédei táncok, viseletek és dalok felismerése; 

  helyi borkultúrához és szőlőműveléshez kapcsolódó feladatok 

 

A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek: 

A program megvalósításához széleskörű eszköz és termékpalettára van szükség, hiszen 

minden feladattípus és helyszín más tárgyi feltételt igényel. Az intézmények infrastruktúrája 

kerül felhasználásra a program előkészületeiben és lebonyolításában, itt található számítógép, 

laptop, internet-hozzáférés, zenelejátszásra alkalmas eszközök, projektor és vetítővászon, 

nyomtató és fénymásoló, stb.  

A feladatok elkészítéséhez emellett rengeteg papír-írószer termékre és egyéb kisebb 

alapanyagra van szükség (pl, színes papírok, filc anyag, kartonpapír, lamináló fólia, filctollak, 

rajzszögek, tépőzár, stb.) a csoportok és a résztvevők létszámától függően.  

 

A megvalósításhoz szükséges személyi feltételek: 

A program főszervezője a Molnár József Művelődési Ház, így az előkészületekért és a teljes 

lebonyolításért a művelődési ház munkatársai felelnek (jelenleg 1 fő művelődésszervező, 1 fő 

gondnok, 3 fő közfoglalkoztatott). A művelődési ház jelenleg IKSZT-ként működik az 

önkormányzat fenntartásában, így a programot teljes mértékben Nagyréde Nagyközség 

Önkormányzata finanszírozta a korábbiakban, valamint a lebonyolításban is segítséget nyújt 

minden hivatali, önkormányzati dolgozó. A település vezetősége elkötelezett a helyi értéktár 

és a program működtetése, fejlesztése mellett.  

 



 

 

 

További együttműködő partnerek, támogatók: 

 Szent Imre Általános Iskola; 

 Nagyrédei Gondozási Központ; 

 Nagyrédei Kastély Óvoda; 

 Helyi gazdasági szereplők, vállalkozások (borászatok, helyi termék előállítók, 

vendéglátók); 

 Egyház (Római Katolikus); 

 Helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek (Nagyrédei Környezetvédők és 

Hagyományőrzők Egyesülete, Bokréta Nyugdíjas Kör, Nagyrédei Asszonykórus, 

Virtus Kamara Táncegyüttes, Csanak Citerazenekar) tagjai önkéntesként 

 

A program terjesztésével kapcsolatos elképzelések: 

A programot elsőként a település lakosságának körében szeretnénk kiterjeszteni és 

megismertetni, ehhez a helyi kommunikációs eszközöket használjuk (települési honlap és 

közösségi oldalak, helyi hírlap, plakátok, meghívók, szórólapok, stb.).  

Emellett csatlakoztunk a „Cselekvő Közösségek” országos programhoz, melynek területi 

mentora esettanulmányt készített programunkról, mint „Jó gyakorlat”.  

A jövőben szeretnénk a programmal bekapcsolódni a térség kulturális életébe. Ezt 

megkönnyíti majd az az új kulturális és turisztikai létesítmény, melynek kialakítása 

folyamatban van, s még ebben az évben átadásra kerül. Továbbá településünk tagja a Dél-

Mátra Turisztikai Egyesületnek is, mely további színtere lehet a jövőben a program 

terjesztésének.  

Emellett tervezzük olyan országhatáron belüli és határon túli településekkel való 

együttműködések kialakítását, melyek Nagyrédéhez hasonló adottságokkal, hagyományokkal 

és kulturális jellemzőkkel bírnak. A program terjesztését, fejlesztését ebben a körben is 

szívesen megvalósítanánk a jövőben.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Költségvetés: 

Mivel a program már két alkalommal megvalósult, ezért az alapfeladatok anyagai már 

rendelkezésre állnak, valamint a művelődési ház bútorai és technikai, informatikai eszközei is 

használhatóak a megvalósításhoz.  

A szükséges anyagi ráfordítás ezért már csak a díjazáshoz és néhány új feladat alapanyagához 

szükséges, valamint szeretnénk újdonságként egy összefoglaló prospektust készíteni, mely a 

helyi értéktárat és a megvalósított programot népszerűsítené. 

 

Prospektus/kiadvány(kb 5000 példány)    50 000 Ft 

Díjak, ajándékok       50 000 Ft 

(Gravírozott üvegtárgyak az értéktár logójával, pólók, emléklapok) 

Alapanyagok        15 000 Ft 

(papíráru, írószerek, egyebek) 

 

 

 

 



 



 

 


