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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
3. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. június 30-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 13 óra 03 perckor megnyitotta.  
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.  
A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a nemzetiségi önkormányzat 
tagjai egyhangúlag egyetértettek.  
 
 
 

Samospráva Slovenskej Národnostnej Menšiny v Novohrade 
 

C.3 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 30. júna 

2015. 

Miesto konania zasadnutia: Obecný úrad, Novohrad 

Prítomní: 

Debreceniné Králik Tünde – zvolená národnostná poslankyňa  
Keresztesné Rózsa Mária – zvolená národnostná poslankyňa 
Árpásné Schlenk Judit – notárka 
Szórágy Gyuláné – starostka  
 

Debreceniné Králik Tünde predsedkyňa srdečne privíta prítomných na zasadnutí, to jest 
starostku obce, zvolených národnostných poslancov a záujemcov. 

Debreceniné Králik Tünde predsedkyňa konštatuje, že zasadnutie je uzášaniaschopné a o 
13:03 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
 
Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a májusi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
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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.  
Május 19-én a DIPO filmet forgatott településünkön a hagyományos szlovák ételek 
elkészítéséről. Két fajta étel, a lepény, szlovákul lepnik és a töltelék, szlovákul plunyenyina  
elkészítését rögzítették. Természetesen a résztvevők népviseleti ruhában közreműködtek a 
videó felvételnél, amely szokás szerint nagyon jó hangulatban zajlott.  
Június 6-án megrendezésre került falunkban a II. Nógrádi Várjátékok rendezvény, melyet 
önkormányzatunk támogatott. Pobocska csoportunk szlovákul és magyarul énekelt a 
rendezvényen, majd szlovák nemzetiségi elnökként ezekkel a szavakkal köszöntöttem a 
jelenlévőket. 
 
„Kedves Jelenlévők!  
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnökeként nagy tisztelettel 
köszöntöm Önöket.   
A szlovák jellegzetességek a mai napig is a családi nevekben, egyházi és világi épületekben, 
hagyományainkban fellelhetőek. 
A községbe szlovák telepesek azért érkeztek, mert a török uralom idején kihalt a település, így 
népesség pótlás céljából érkeztek északról. A Kálvária dombi kápolnában található az a fából 
faragott piéta, amelyet a szlovák ősök hoztak magukkal szülőföldjükről.  
Mi azért vagyunk, hogy ne feledjük el múltunkat, hagyományainkat és az identitásunkat. 
Kérem Önöket, ismerkedjenek meg településünkkel, szokásainkkal, népviseletünkkel, 
legfőképpen pedig érezzék jól magukat ezen a napon. 
Engedjék meg, hogy üdvözlő szavaimat szlovák nyelven is tolmácsoljam. 
 
Vážení prítomní, 
Dovoľte mi,aby som Vás ako predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy  s veľkou úctou 
pozdravila. 
Slovenskú minulosť  u nás nájdete v rodinných menách,cirkevných i svetských 
budovách,tradíciách. 
Slovenskí osadníci preto prišli do našej dediny,lebo zostala po tureckom vládnutí úplne 
spuštošená a vyľudnená.V kaplnke pod Kalváriom  je uložená 
drevorezba,ktorú si z rodnej zeme priniesli slovenskí 
osadníci. 
My sme teraz povinní  - nezabúdajúc na našu slovenskú minulosť -zachovať našu kultúru 
a identitu. 
Prosím,spoznajte  našu obec,naše zvyky,kroje,ale hlavne cíťte sa tu dnešný deň dobre.”  
 
A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához gyermektábor megrendezése kapcsán, mely pályázat nyert, így június 22-
től 25-ig háromnapos gyermektábort tartottunk Bánkon. A pályázat nívós programok, 
kirándulások megvalósítását tette lehetővé, így a táborban résztvevő 20 gyermekre 
hagyományokat ápoló és életre hívó három nap várt. Ezzel a 3 napos programmal nagy 
örömet okoztunk helyi és környékbeli gyermekeknek. Első ízben került megszervezésre egy 
ilyen tábor,  melynek célja az,  hogy a többségi társadalom gyermekei és egyesületünk tagjai,  
belülről nyerjenek betekintést hagyományaink, a helyi szlovák nyelv és népi kultúránk 
világába. Ezzel is csökkentve a hagyományok ismeretlen homályát, ugyanakkor erősítve a 
gyermekekben az identitás tudatot: az egymáshoz való közeledést, néptánc iránt való 
szeretetet elfogadását, népi motívumok elsajátítását, régi hagyományaink bemutatását.  
Programjaink a következők voltak:  
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A táborban megtanulták a gyermekek a Nemzetiségi himnuszt magyarul és szlovákul, 
valamint néptáncot, népdalokat, népi játékokat, üvegfestést, csuhézást, hisz hagyományaink 
tanulása és elsajátítása volt a cél. 
 
 
Sokaknak tartozunk köszönettel, a magam részéről pedig azt kívánom, hallva a gyerekek és 
szüleik dicséreteit, hogy jövőre is legyen erőnk egy hasonló táborra pályázni és ismét 
bemutatni hagyományainkat. 
 
Táborban tanult énekek, népdalok: 
 
1, Uram áldd meg ezt a földet s minden nemzetét, 
Napod fénye boldogítsa népek életét. 
Szomszédok közt megértést, szeretet és békét, 
Uram áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét. 
 
Uram áldd meg ezt a földet és minden nemzetét, 
Vidd a szeretet sugarát otthona felé. 
Éhezőknek kenyeret, erőt adj a betegnek, 
Uram áldd meg ezt a földet s minden nemzetét. 
 
2, Nógrád vára szép helyen van, 
Mert a falu közepén van. 
Környös körül vadgesztenye 
Rá szállott egy bús gerlice. 
 
Ha én búsgerlice volnék, 
Babám ablakára szállnék. 
Ott is csak azt turbékolnám 
Ébren vagy e, vagy aluszol? 
 
Ébren vagyok, nem aluszom, 
Csak te rólad álmodozom. 
//:Így jár, aki szeretőt tart, 
Éjjel nappal nem aludhat.:// 
 
3, Rózsa, rózsa, labdarózsa levele. 
Csak egy legényt neveltek a kedvemre. 
Azt is azért nevelték a kedvemre, 
kék a szeme, göndör haja fekete. 
 
Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, 
hogy az égen páros csillag ragyogjon. 
Ragyogj, csillag, páros csillag sokáig, 
kísérj el a szeretőm kapujáig. 
 
4,Egyik lábam másik lábam ide oda jár! 
Egyik lábam másik lábam ide oda jár! 
Gólya, gólya, sárga lábú gólya madár. 
 
Elfogyott a mákos rétes, megmaradt a tál, 
Elfogyott a mákos rétes, megmaradt a tál. 
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Gólya, gólya, sárga lábú gólya madár. 
 
Táncolni is jöttünk ide, ha te maradsz már, 
Táncolni is jöttünk ide, ha te maradsz már. 
Gólya, gólya, sárga lábú gólya madár. 
 
Együtt lenni a táborba, jaj de nagyon jó, 
Együtt lenni a táborba, jaj de nagyon jó, 
Együtt, együtt, együtt lenni jó, nagyon, nagyon jó! 
 
5, Ősszel érik babám a fekete szőlő, 
Te voltál az igazi szerető. 
Bocsáss meg, ha vala, valaha vétettem, 
Ellenedre babám, rosszat cselekedtem. 
 
Jaj, de szépen zöldell a rimóci határ, 
Közepibe legel egy kis bárány. 
Közepibe gyöngyen legel egy kis bárány, 
Jaj, de csinos, büszke a rimóci kislány. 
 
Kinek, varrod babám azt a hímzett kendőt? 
-Neked varrom, hogy legyél szeretőm. 
Négysarkába négy szál fehér rozmaringot, 
Közepibe babám, hogy szeretőd vagyok.  
 
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

16/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
-  a hagyományos ételek elkészítésének videófelvételéről, 
- a II. Nógrádi Várjátékokról,  
- és a hagyományőrző gyermektáborról.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 
 

Napirend: 
 
1. Angyalvár Óvoda Nógrád vezetői pályázatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása   
Előadó: jegyző  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
A napirend keretében a nemzetiségi önkormányzat elnöke és helyettese elmondta, hogy 
Horváth Erzsébet eddig is megbízott intézményvezető volt. Ezen idő alatt törekedett arra, 
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hogy az óvodás gyermekek a szlovák hagyományokat megismerjék, jól lehetett vele 
együttműködni, ezért egyetértenek a vezetői kinevezésével.  
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata egyetért azzal, hogy 
Horváth  Erzsébet  Nógrád,  Petőfi  u.  1.  szám  alatti  lakos  pályázót  Nógrád  
Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. július 1-től 2020. június 
30-ig terjedő időre az Angyalvár Óvoda Nógrád óvodavezetőjévé kinevezze.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a döntést a települési önkormányzat 
képviselő-testületi ülésén közölje.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
2. Testvértelepülési találkozó megszervezése  
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Februárban döntöttünk arról, hogy augusztus 15-én testvértelepülési találkozót szervezünk. A 
feladatalapú támogatásból is kívánunk erre a célra fordítani összeget. Ez nem kis rendezvény 
lesz, tehát a települési önkormányzat és a civil szervezetek segítségét is kérni kell. A 
települési önkormányzat már bevette a rendezvénytervébe a programot.  
 
A napirend kapcsán a jelenlévők részletesen megvitatták a napra vonatkozó elképzeléseiket, a 
részletes programot.  
Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy az elnök kezdeményezze a települési 
önkormányzatnál, hogy a vendégek és a segítők részére az ebédet a települési önkormányzat 
biztosítsa.  
Javaslat hangzott el arra vonatkozóan is, hogy az elnök keresse meg a civil szervezetek 
vezetőit, hogy a találkozó megszervezésében nyújtsanak segítséget a szlovák 
önkormányzatnak.  
 
A rendezvény programját, valamint az ebéd biztosítását és a civil szervezetekkel történő 
együttműködésre vonatkozó javaslatot a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (2 
igennel, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással) támogatták és az alábbi határozatok születtek: 
 
 

18/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a testvértelepülési 
találkozó programját az alábbiak szerint fogadja el: 
1000 Szentmise a Római Katolikus templomban 
1100 Községünk bemutatása a kisvonattal 
1230 Sportvetélkedők 
1330 Ebéd a résztvevőknek 
1430 Szellemi vetélkedők 
1530 Foci körmérkőzések  
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1730 Nóta vetélkedők 
1830 Táncház a Keleti Táncegyüttessel Strasbourgból 
1900 Testvértelepülési zenekarok bemutatkozása  
2000 Utcabál DJ Janival a Művelődési Ház előtt 
 
A testület felkéri az elnököt, hogy a programban foglaltak megszervezéséről 
és végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal, folyamatos és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 

19/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, hogy 
vegyen részt a települési önkormányzat soron következő ülésén és kérje a 
képviselő-testülettől, hogy a vendégek és segítők számára 2015. augusztus 15-
én az ebédet biztosítsák.  
Felkéri továbbá, hogy az ott született döntésről számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: elnök 
 

20/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata felkéri az elnököt, hogy 
hívja össze megbeszélésre a civil szervezetek vezetőit és kezdeményezze 
részvételüket és segítségüket a testvértelepülési találkozó lebonyolításában.  

 
Határidő: folyamatos és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
 
3. Pályázatokról tájékoztató, azzal kapcsolatos döntések   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Mint tudjátok, a januárban benyújtott kulturális pályázaton 100.000 Ft-ot nyertünk. A 
pályázat célja, hogy hagyományainkat közzé tegyük, hogy az elérhető legyen elektronikus 
úton is. Kérem, hogy fogadjátok el a tárgyban a Bar-So Kft-vel kötendő szerződést.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai ezután egyhangúlag (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) a következő határozatot hozták: 
 

21/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata az Örökségtár 
Szerkesztőség, Bar-So Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást 
elfogadja.  
A testület felkéri az elnököt, hogy azt írja alá és annak végrehajtásáról 
gondoskodjon, és a testületnek számoljon be.  
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Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: elnök 

 
Az együttműködési megállapodás 1 példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
4. Egyebek 
Előadó: nemzetiségi elnök és jegyző  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az előző ülésen szó volt arról, hogy a szlovák önkormányzat a Nógrád Község 
Hagyományőrző Klub Egyesülettel a hagyományőrző és kulturális tevékenység közös 
folytatásával kapcsolatban együttműködési megállapodást kíván kötni.  
A megállapodás elkészült. Mindenki elolvasta, ahhoz, hogy alá tudjam írni, jóvá kellene 
hagyni. 
 
A nemzetiségi önkormányzat ezután egyhangúlag, (2 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

22/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesülettel 
kötendő főként a hagyományőrző és kulturális tevékenység közös 
gyakorlására vonatkozó együttműködési megállapodást.  
A testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására, és kéri, hogy 
annak megvalósulásáról folyamatosan számoljon be.  

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: elnök 

 
A megállapodás egy példánya jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy 2 napos kirándulást szeretnénk szervezni a feladatalapú 
támogatáson kapott pénz felhasználásával. Az időpont 2015. szeptember 11-12. lesz. A 
szervezési feladatok nagy részét Keresztesné Rózsa Mária végzi, kérem, mondja el a 
részleteket.  
 
Keresztesné Rózsa Mária részletesen elmondta, hogy mik az előzetes elképzelések és eddigi 
információk a kirándulással kapcsolatban.  
A nemzetiségi önkormányzat tagjai megvitatták azt is, hogy kinek a részvételét biztosítják 
ingyenesen a kiránduláson.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai a kirándulással kapcsolatban egyhangúlag, (2 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) a következő határozatot hozták: 
 

23/2015.(VI.30.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 11-
12-én Szlovákiába kirándulást kíván szervezni a Nógrád-Zólyom-
Besztercebánya-Poprád-Igló-Betlér-Rozsnyó-Nógrád útvonalon. A 
nemzetiségi önkormányzat  
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A., felkéri az elnökhelyettest, hogy a Szlovákiába tervezett kirándulással 
kapcsolatban kérjen be árajánlatot Lestyán Józseftől és Koczka-Tours Utazási 
irodától, valamint a szállásadótól, és azokat a következő ülésen terjessze a 
testület elé.  
B., a kiránduláson azon személyek ingyenes részvételét kívánja biztosítani, 
akik a szlovák nemzetiségi önkormányzat hagyományápoló és kulturális 
tevékenységét aktívan segítik.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnökhelyettest, hogy a kirándulás 
megszervezéséről gondoskodjon, és az előkészületekről az elnököt 
folyamatosan tájékoztassa, valamint a következő ülésen számoljon be.  

 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: elnökhelyettes 

 
 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 14 óra 25 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 


