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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
1. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 26-án 
megtartott üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          Szórágy Gyuláné polgármester.  
                           
Debreceniné Králik Tünde üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 16 óra 05 perckor megnyitotta.  
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.  
A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a nemzetiségi önkormányzat 
tagjai egyhangúlag egyetértettek.  
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a decemberi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett, illetve még elvégzendő feladatainkat.  
Továbbra is az a célunk, hogy községünk ne feledje el a szlovák nyelvet, a szokásokat, 
hagyományokat. Jó a kapcsolat a község óvodavezetőjével, és az ő segítségével játékosan 
ismertetjük meg a szlovák nyelvet a gyerekekkel. Az óvodában szlovák nyelv tanítás folyik, 
mi pedig játékosan zenével és néptánccal igyekszünk megszerettetni a kicsikkel a szlovák 
nyelvet.  Az  iskolából  is  járnak  néptánc  oktatásra,  ahol  ők  is  tanulják  a  szlovák  nyelvet.  Az  
iskola vezetőjével is jó a kapcsolat, mivel többször felkérte már az általa szervezet programon 
fellépőnek táncosainkat.  
Községünk polgármestere és a képviselők is támogatják munkánkat. 
Idén ismét megszerveztük a hagyományos tollfosztást, ami jó hangulattal telt. 
Ismét Dudásné Erzsi néni tollát fosztottuk ki, aki szokásához híven megvendégelte a 
tollfosztókat. Este a férfiak is csatlakoztak, és most gyöngytyúkot engedtek a tollak közé, ami 
nagy galibát okozott, a nevetés, a jókedv, a nóták itt kezdődtek igazán. Szlovák és magyar 
nyelven is énekeltek a jelenlévők.  
Bemutatnék egy-két szlovák helyi nóta szöveget, amit Dudás Andrásnétól tanultunk. 
 
Po nábreží koník beží koník vraný z kadiaľ že môj šuhajko maľovaný 
/:Z kadiaľ som z tadiaľ som slovenského rodu som duša moja:/ 
/:Ja som Slovák ty Slovenka podaj rúčku:/ 
/:Rúčku ti podávam tebe verná zostávam duša moja:/ 
/:Dievčatko oravskô poď so mnou na pánskô:/ 
/:pod oravský zámok, pod oravský zámok sadiť majoránok:/ 
/:Dievčatko oravča volosný frajerča:/ 
/:Volosných frajerkov, volosných frajerkov musíš mi byť žienkou:/ 
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/:Žienkou tou najlepšou, najmilšou najkrajšou:/ 
/:Z ktorou by mal deti, deti ako smeti už sa teším na to:/ 
 
1. Ešte si ja , ešte si ja pohár vínka vypijem  
Ešte si ja, ešte si ja pohár vínka vypijem.  
[: Od večera do rána muzika mi vyhráva,  
a ja pijem, pijem, pijem, pijem len  
z plného pohára.:]  
2. Ešte si ja, ešte si ja pohár vínka zaplatím,  
Potom sa ja, potom sa ja k mojej milej navrátim.  
[:Od večera do rána muzika mi vyhráva,  
A ja pijem, pijem, pijem, pijem len  
z plného pohára.:] 
 
Sirokáje morszká voda, úszki jemoszt nanyej 
Nyégyisztyagye dusa moja lebo szpanyezs donyej 
Nye szpanyej nye szpanyej do téj morszké vogye 
Racsej szpanyem dusa moja do júbosztyí pójgye. 
 
Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta,  
Ne menj arra kisangyalom, mert leesel róla. 
Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe, 
Inkább esek kisangyalom véled szerelembe 
3, 
Nyebugyeny,nyebugye, na Nógrágye bívaty 
Lebo mi nyedajú zmojó milú szpávaty. 
Milumi nyedajú od druhú mi szkázsu, 
Jaj bozse , pre bozse szkím mi szved zavjazsu.  
4, 
Tejnoci szom tejnoci szom nyeszpala 
Frajera szom frajera szom  csakala 
Nyeszka vecser, zajtrá vecser szpaty bugye Jaho csakaty nyigdá vja uzs nyebugyem. 
5, 
Nye bugyem tag robity, ahogy eddig tettem. 
Zse bi szme hogyili enyej gyóki ketten, 
Kamarát miluvav, én meg csak úgy néztem. 
Od velkej zsa loszin mindjárt végig megyek rajta. 
1.Kegy szon isom od mámilí, 
Bú mec jacsik viszoko, 
Milá zam nyou zavolala 
Csi szí milí kgye ja ko. 
2, 
Aja szom sza vihováraty 
Zse szom ja aj szkonyíkon 
A  Ona szi utyerala  
Csierne ocská rucsnyícskom. 
3, 
csierne ocská vyplakamje 
Vsecke szlozó zavjatye 
Cso plakali onyej v noci 
Zse sza onyi szklamenje. 
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4, 
Szklamon szi ma Huncut Betyár  
Piedma kraman nye bugyes 
Tam szi pougyes zavolyaka 
Aja doma zasztame. 
5, 
Kegy ty pougyes poujgye naja 
Poujgye me obid dvaja. 
Kegy ti zomrezs zomrenaja 
Zomreme obid dvaja. 
6, 
Ten lúcsnyicsok cso szi midala 
Ja ho noszím nye bugyem 
Tam ja poujgyem zavolaka 
Ver pucuvaty knyím bugye. 
7, 
Kosej vocska vysívana  
Peknye sztojí na tyebe 
Frajerocska vy usila  
Hraj muzika vesele. 
 
Reméljük jövőre is ilyen jó hangulat lesz. 
Március 15-én az ünnepségen koszorúzni fogunk és a koszorúzás végén el fogjuk énekelni 
nemzeti himnuszunkat. 
Márciusban a gyerekekkel Húsvétra készülődtünk, amit önkormányzatunk szervezett és 
támogatott anyagilag és erkölcsileg is. A gyerekek nagy élvezettel készítettek csuhéból 
szalvetta tartót, örömmel készítették a festett tojásokat és a sok-sok hagyományosan készített 
emléket. 
Ezek a programok a községi önkormányzat által működtetett Civil Szervezetek Házában 
vannak. 
Az elmúlt éveknek megfelelően idén is készülünk Anyák-napjára, Pilisszentkeresztről jönnek 
az előadók, akik szlovák műsort fognak előadni. Ezt is Önkormányzatunk szervezi és 
támogatja anyagilag. Természetesen a rendezvényről is részletes beszámolót tartok majd, 
annak megtörténte után.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2015.(II.26.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
-  az óvodában, iskolában folyó nemzetiségi munkáról 
- a tollfosztásról 
- a szlovák népdalok gyűjtéséről  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 
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Napirend: 
 
1. A 2015. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
Szerencsére az idei évben több támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat 380 e Ft-ot, 
ezt és az elmúlt évről maradt 53 e Ft-ot kell most felosztani. 
 
A javaslatok megvitatása után a nemzetiségi önkormányzat egyhangúlag (2 igennel, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2015.(II. 26.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
az Alaptörvény 32 cikk (1) bek. e-g. pontjai, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. 
§.(1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetéséről az 
alábbi határozatot alkotja. 
 
 

 

 

BEVÉTELEK:                                                 E Ft-ban 
2014. évi maradvány:                                           53,- 
2015. évi támogatás:                                           380,-                           

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:     433.- 
 

                                 KIADÁSOK:                                                  
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete 
 

Külső személyi juttatások                                      100,- 
                                    Személyi juttatások összesen                                            100,- 
                                    Munkaadókat terhelő járulékok                                0,-              

Dologi Kiadások  
Szakmai anyagok beszerzése                                  20,- 
Üzemeltetési anyagok beszerzése                           100,- 
Készletbeszerzés összesen:                                    120,- 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás               5,- 
Egyéb szolgáltatások                                               95,- 
Szolgáltatások összesen:                                         100,- 
Kiküldetések kiadásai                                            28,- 
Kiküldetések stb. összesen                                       28,- 
Működési célú ÁFA                                                55,- 
Különféle befizetések stb. összesen:                        55,- 

                               Dologi kiadások összesen:                                     303,- 
                               Beruházások 
                                    Informatikai eszközök beszerzése                           24,- 
                                    Beruházási célú ÁFA                                                6,- 
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                                    Beruházások összesen                                             30,- 
                                    Kiadások összesen                                                433.- 
 
                               Évközi többlet bevételből lehet csak többlet kiadást teljesíteni.  

A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  költségvetés  
végrehajtásáról gondoskodjon. Szükség esetén 
kezdeményezzen átcsoportosítást. 
 
Határidő: folyamatos és legkésőbb 2016. 03. 31. 
Felelős: elnök 

 
 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
A napirend keretében a jegyző tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy a 
szervezeti és működési szabályzatot módosítani kell, főként azért, mert a tagok száma négyről 
három főre csökkent.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2015.(II. 26.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a szabályzatban foglaltak betartásáról 
gondoskodjon.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 
3. 2015. évi rendezvényterv 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A tavalyi évben csak az első két hónapra fogadtuk el a rendezvénytervet, ezért kérem, hogy 
az év végéig terjedő időszakra vonatkozóan most ezt tegyük meg.  
 
A jelenlévők részletesen megbeszélték, hogy milyen rendezvényeket szeretnének tartani az 
adott időszakban.  
 
Ezzel kapcsolatban egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozták: 
 

4/2015.(II. 26.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
2015. márciustól decemberig terjedő időszakban az alábbi rendezvényeket 
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kívánja lebonyolítani, illetve a más által szervezett alábbi rendezvényeken 
kíván részt venni: 
 
Március 7                          Színházi előadás 
Március 13.                       Települési Önkormányzat által szervezett   
                                          ünnepségen fellépés és koszorúzás 
Március 28.                        Készüljünk együtt Húsvétra hagyományos   
                                           anyagokkal (pl. tojás, gyapjú, képeslap készítés  
                                           stb.).  
Április                                Hagyományos magyar-szlovák ételek bemutatása,  
                                           filmfelvétel 
Április vége                       Készüljünk együtt anyák napjára szintén  
                                           hagyományos anyagokkal. Felkészülés versekkel,  
                                          dalokkal, táncokkal.  
Május 1.                             Fa állítás hagyományos módon  
Május 3.                            Anyák napi ünnepség, Galda Levente és társulata  
                                          operett, szlovák nóták és tánc előadása  
Május 31.                          Iskolai gyermeknapon népi játékok bemutatása,  
                                          táncház tartása  
Június 6.                            Csatlakozás a települési önkormányzat által  
                                          tartandó Várjátékok rendezvény megszervezéséhez,  
                                          lebonyolításához.  
Június                                Nógrád – Felsőtúr öregfiúk futball mérkőzés  
                                          megtartása, ezt követően közös vacsora és  
                                          eszmecsere szlovák testvértelepülés lakóival.  
Június 27.                          Civil szervezetek napján részvétel  
Július                                  Kirándulás olyan településekre, ahol a szlovák  
                                           kulturát és nyelvet ápolják, és a hagyományokat  
                                           meg lehet tekinteni, hallgatni. 
Július 26.                            Bánki Nemzetiségi Találkozón való részvétel és  
                                           Fellépés 
Augusztus                          Kirándulás Szlovákiába a testvérfaluba. 
Augusztus 15.                    Testvértelepülési Találkozó egész napos program  
                                           keretében  
Szeptember 26-27.             Nógrád Község Önkormányzata által szervezett 
                                           Őszi Vigalom rendezvény támogatása,   
                                           szervezésben való segítés. A rendezvényen  
                                           szereplés és fellépés a nógrádi hagyományok  
                                           bemutatásával.  
Október                              Szlovák Színházi előadáson való részvétel a falu  
                                           lakosaival együtt. 
Október 23.                        Koszorúzás a temetőben az 1956-os kopjafánál. 
November                          Dalest szervezése kicsiknek és nagyoknak, szlovák  
                                           és magyar népdalokból, helyi énekelni jól tudó  
                                           személyek aktív közreműködésével. Régi dalok  
                                           felelevenítése.  

                                                       Salgótarjánban tartandó nemzetiségi estre történő  
                                                       ellátogatás, ahol a Nógrád és Heves Megyei  
                                                       Szlovákok képviselői találkoznak.  

December                          December elején a Nemzetközi Betlehemes  
                                           Találkozón szeretnénk részt venni, bemutatni   
                                           Nógrád község hagyományait, mint azt már az  
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                                           előző években is tettük magyarul és szlovákul  
                                           egyaránt.  
                                           Önkormányzat által szervezett idősek napi  
                                           rendezvényen szereplés, betlehemezés. A környező  
                                           településeken való regölés, kántálás, jó kívánságok     
                                           elvivése házról házra a régi szokások szerint  
                                           magyar és szlovák nyelven egyaránt.  

  
A nemzetiségi önkormányzat a fenti rendezvények megtartása, a fellépések és 
szereplések esetén szorosan együttműködik a hagyományőrzési céllal alakult 
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesülettel.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a rendezvények 
megszervezéséről, lebonyolításáról, illetve a rendezvényeken történő 
szereplésről gondoskodjon.  
Felkéri továbbá az elnököt, hogy a rendezvénynaptárt hozza az érintettek 
tudomására.  
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
4. Egyebek 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
2015. augusztus 15-én testvértelepülési találkozó megtartását kezdeményezzük, amelyre meg 
szeretnénk hívni Felsőtúr és Cibakháza települések lakosságát. Kérem a polgármestert, hogy 
segítsen a kapcsolatfelvételben.  
 
Az elnök elmondta a rendezvénnyel kapcsolatos elképzeléseit.  
Elhangzott, hogy a témában a civil szervezetekkel közösen pályázatot kellene benyújtani, és 
velük és a települési önkormányzattal közösen kellene a rendezvényt lebonyolítani.  
 
A témához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat egyhangúlag (2 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2015.(II. 26.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
felkéri az elnököt, hogy a 2015. augusztus 15-én tartandó testvértelepülési 
találkozó megszervezése és lebonyolítása ügyében vegye fel a települési 
önkormányzattal és a településen működő civil szervezetekkel a kapcsolatot. 
Amennyiben lehetséges, gondoskodjon a témában pályázat benyújtásáról.  
A fejleményekről a nemzetiségi önkormányzatnak folyamatosan számoljon 
be.  

 
Határidő: folyamatos és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Árpásné Schlenk Judit jegyző: 
A 2014. évi költségvetés végrehajtása során az előirányzatok kicsit módosultak, ezért azt 
módosítani szükséges, hogy a beszámolóban már jól szerepeljen.  
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A jegyző ismertette a módosítás okát és kérte a nemzetiségi önkormányzat tagjait a 
szükséges határozat meghozatalára.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag, (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2015.(II. 26.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

A szlovák nemzetiségi önkormányzat a 2014. évi költségvetését az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Bevételek            Módosított           Végleges 
          Ezer Ft-ban 
2013. évi maradvány        5                   5 
2014. évi állami támogatás   685               685 
Kamatbevétel                    1        2 
Bevételek összesen    691    692 
 
Kiadások  
A nemzetiségi önkormányzatnak nincs létszámkerete    
Személyi jellegű kiadások    ---    --- 
Munkaadókat terhelő járulék  ---    --- 
Fejlesztési, felhalmozási kiadás                   ---                               --- 
 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés összesen     123                         125 

             Szolgáltatási kiadások összesen    428   428 
             Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások összesen  
                                                                  15     77 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen   
                                                                        55     53    
Tartalék összesen                  70       9 
 
Kiadások összesen      691   692 
 
A nemzetiségi önkormányzat felkéri a közös önkormányzati hivatal nógrádi 
kirendeltségének pénzügyesét, hogy az előirányzat módosítás költségvetésen 
történő átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: pénzügyes 

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 17 óra 40 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 


