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Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának  
6. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. december 8-án 
megtartott üléséről.  
 
Ülés helye: Községháza Nógrád 
 
Jelen vannak:  Debreceniné Králik Tünde elnök, 
                          Keresztesné Rózsa Mária tag,  
                          Lévai Marianna tag,  
                          Árpásné Schlenk Judit jegyző, 
                          Szórágy Gyuláné polgármester.  
                           
Debreceniné Králik Tünde üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt 18 óra 10 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.6 
Zápisnica 

 

zo zasadnutia samosprávy Novohradskej Slovenskej Národnostnej Menšiny, dňa 8. decembra 

2015. 

Miesto konania zasadnutia: Obecný úrad, Novohrad 

Prítomní: 

Debreceniné Králik Tünde – zvolená národnostná poslankyňa  
Keresztesné Rózsa Mária – zvolená národnostná poslankyňa 
Lévai Marianna – 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 
18:10 otvorí a prednesie jednotlivé body programu, ktoré boli založené v pozvánke. 
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Napirend előtt: 
1. Nemzetiségi elnök beszámolója a szeptemberi ülés óta végzett feladatokról 
Előadó: nemzetiségi elnök 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Most is ismertetném az elmúlt ülés óta végzett, illetve még elvégzendő feladatainkat.  
A szlovák nemzetiségi önkormányzat két napos szlovákiai kirándulást szervezett 2015. 
szeptember 11-12-ére, melyen 43 fő vett részt. 
A nem is annyira korai indulás megteremte gyümölcsét, 9 órakor már az első 
megállóhelyünkön, Selmecbányán voltunk. Az úti leírásokban foglaltakat mi is 
megtapasztaltuk, a városhoz közeledve azonnal szembetűnt a déli oldalon emelkedő négy 
saroktornyos, csúcsos tetejű Leányvár, más nevén Újvár. Ez az építmény Selmecbánya egyik 
jelképe is, és mi is itt kezdtük városi körsétánkat. 
Az épületben a törökellenes harcokra emlékező kiállítást láttunk, a vár emeletéről pedig a 
város páratlan panorámáját élvezhettük. 
A második állomásunk a selmecbányai betlehem volt. Egy kis helyiségben 21 méter hosszú, 
fából készült modell jeleníti meg Selmecbányát betlehem-szerűen. A város látképébe ágyazva 
több mint 800 kézzel faragott figurát láthattunk, melyből mintegy 400 mozgott. Ki volt itt 
faragva Selmecbánya összes nevezetes épülete, a rá jellemző bányászattal kapcsolatos dolgok. 
A fő helyen maga a hagyományos betlehemi jelenet, majd a kör végén a török elleni 
csatajelenetek is. A városban éppen ezen a hétvégén tartották a Szalamander Napokat, így a 
szentháromság szoborhoz érve vásári forgatagban sétálhattunk el a Hellenbach-ház és a 
Líceum előtt, ahol egykor Petőfi is tanult. Innen az Óvárhoz mentünk, aminek érdekessége, 
hogy egy XIII. századból származó templomból lett erőddé alakítva.  
Mivel az idő ekkor már dél felé járt, a következő uticél, Besztercebánya felé vettük az irányt. 
Kirándulásunk nagyon jól lett időzítve, mivel ezen a hétvégén tartották a híres 
besztercebányai radványi vásárt, amit a vásárok vásárának is szokás hívni. Ez egy olyan 
vásár, ahol a népi iparosok az uralkodók. A vásár miatt a főtér az árusokkal és az idelátogató 
érdeklődőkkel volt zsúfolva, és csupán csak egy templomba sikerült bejutnunk, de azért az 
időt volt mivel eltölteni.  
A nézelődéstől kellően elfáradva, jól esett visszaülni az autóbuszba, hogy aztán az innen 38 
km-re lévő ponikleci üdülőközpontot megkeressük, ahol a szálláshelyünk volt lefoglalva.  
A finom vacsora mindenkinek meghozta a kedvét, hogy vidám hangulatú baráti, dalolós 
összejövetellé alakuljon a kirándulócsoport.  
A második nap fő csapásiránya a Magas Tátra, azon belül is a Csorba-tó, és az onnan 
megközelíthető szoliszkói menedékház. A Csorbató völgyi állomásáról nem egész 7 perc alatt 
utazhattunk fel a legszebb panorámás kilátáshoz a Szoliszkó Express 4 üléses kötélpályájával, 
431 t. sz. f. magasságot áthidalva. Innen már csak 200 méter körüli szintkülönbségre volt az 
Elülső-Szoliszkó-csúcs, melyet a táblák 1 órai járásra jeleztek. A csapatból 4 fő meg is tette 
az utat. De akik csak a Bivac Restaruant napfényes teraszát választották, azok is egyedülálló 
kilátásban részesültek a völgyre, a Krivánra, a romantikus Csorbatóra és a Király hegyre. A 
lélegzetelállítóan gyönyörű látványtól nehezen tudtunk megválni, de megnyugtató érzés volt 
ismét leérkezni a hegy lábához. Itt még mindenki eltölthetett egy kis időt a tó körül, aztán 
irány tovább.  
A GPS-be betáplálandó új cél: Vlkolinec, magyarul Farkasd. Ez Rózsahegy helyi része, 
melyet az UNESCO 1993-ban egyedi faházai miatt a világörökség részévé nyilvánított. Az 
útikönyvek azt az aprócska tényt elfelejtették közölni velünk, hogy busszal nem lehet a falut 
megközelíteni, így kb. 800 méteres gyalogtúrát kellett megtennünk, nem kis kaptatóval. 
Fájdalomdíjként legalább a belépőt nem kellett megfizetnünk, mivel a kassza már zárva volt, 
hiszen ekkor már 18 óra körül járt az idő. 
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Mivel ezt a települést még lakják - a leírások szerint 30 lakos él itt -, meg kellett elégednünk a 
házak külső látványával. Illetve egy házacska, a parasztház be van rendezve a Liptói Múzeum 
kiállított tárgyaival, ami a vlkolini ház tipikus példája. Ide mi is benézhettünk, a gondnok 
kedvességének köszönhetően. 
Lassan már szürkülni kezdett, így hát visszaindultunk a buszhoz, még mielőtt valóban 
találkozunk a medvékkel, amire tábla hívta fel a figyelmet. 
Innen most már irány egyenesen Magyarország - Nógrád. Utunk Zólyomon keresztül vitt, de 
a várat még sem láttuk. Talán már nem volt pénz a kivilágítására? 
A buszon kicsit elpilledve jó volt felidézni a két nap sok-sok élményét, és mire hazaértünk 
megszületett a kirándulás mottója is: „Hát Gyerekek, ezt kár lett volna kihagyni!” 
A kirándulással kapcsolatban felmerült szállás és étkezés költsége 247.403 Ft, a buszköltség 
pedig 207.780 Ft volt. A kirándulásra eredetileg 600.000 Ft-ot terveztünk a feladatalapú 
támogatásból. Majdnem 150.000 Ft megmaradt, ezért majd javaslatot teszek ennek 
felhasználására.  
2015. novemberében Rétságon mindhárman részt vettünk a Kormányhivatal által szervezett 
oktatáson, ahol a tesztet mindenki sikeresen kitöltötte.  
2015. november 28-án szombaton Salgótarjánban került megtartásra a Nógrád megyei 
szlovákok nemzetiségi találkozója. Településünkről 9 fő vett ezen a szép kulturális 
eseményen részt. Busszal mentünk, de az útiköltséget nem nekünk kellett fizetni, a 
rendezvénnyel kapcsolatban 6.600 Ft költsége merült fel a nemzetiségi önkormányzatnak.  
 
A képviselő-testület ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az 
alábbi határozatot hozta: 
 

31/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolóját az elmúlt ülés óta végzett 
feladatokról, különösen 
- a szlovákiai kirándulásról, 
- a nemzetiségi képviselők oktatásáról,  
- és a nemzetiségi találkozón való részvételről.   
A testület felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon, és arról minden ülésen számoljon be.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök 
 

Napirend: 
 
1. Pályázatokkal kapcsolatos aktualitások 
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Írásbeli előterjesztés csatolva.  
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ismertette, hogy a LIPA pályázattal kapcsolatban a 
támogatáson megnyert 80.000 Ft az alábbiak szerint kerül felhasználásra: 40.000 Ft kerül 
kifizetésre a Zorte Kft-nek, akik a gyermekeknek népi játékokat tanítanak be, valamint 
74.930 Ft kerül kifizetésre az 2M Kft-nek nyomtatás és szerkesztés címén, amely tartalmazza 
a tájházban található ruhák, tárgyak magyar és szlovák feliratát, valamint szlovák ételleírások 
szövegét szlovákul.  
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A nemzetiségi önkormányzat a pályázati források felhasználásával kapcsolatban egyhangúlag 
(3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a LIPA pályázattal 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
Felkéri az elnököt, hogy 40.000 Ft-ot fizessen ki a Zorte Kft. részére, amely 
koreográfiai költséget tartalmaz, és amely kiadás magában foglalja a 
gyermekek részére népi játékok betanításának költségét.  
Felkéri továbbá az elnököt, hogy fizessen ki 74.930 Ft-ot a 2M Kft. részére 
nyomtatás és szerkesztés jogcímen, amely kiadás magában foglalja a tájházba 
szlovák feliratok és szlovák ételek leírásának költségét.   
A pályázati támogatás összege csak 80.000 Ft, ezért a pályázat 
megvalósításához szükséges fennmaradó 34.930 Ft összeget a nemzetiségi 
önkormányzat saját költségvetéséből fedezi.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a határozat 
végrehajtásáról gondoskodjon és a pályázati elszámolásnak tegyen eleget.  
 
Határidő: azonnal és 2015. december 31. 
Felelős: elnök 

 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Megjelent az újabb kiírás a nemzetiségi pályázatokkal kapcsolatban. 4 témakörben lehet 
pályázni, minket ebből kettő érdekelhet, a táboroztatás és a kulturális hagyományok ápolása. 
Az idei évben a civil szervezettel együttműködésben megtartott táboroztatásnak a gyermekek 
nagyon örültek, ezért úgy gondolom, hogy újabb pályázatot kellene benyújtani erre a célra, 
mégpedig úgy, hogy az időtartam legalább egy hetes legyen és még több gyermek részt 
vehessen azon.  
 
A jelenlévők megbeszélték az üggyel kapcsolatos részleteket és egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot kíván 
benyújtani 2016. évben gyermekek egy hetes táboroztatására, melynek 
keretében bemutatásra kerülnek a szlovák hagyományok és a környék szlovák 
nevezetességei.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a pályázat 
benyújtásáról intézkedjen.  
 
Határidő: 2016. január 10. 
Felelős: elnök 

 
 
2. 2015. évi kiadások megbeszélése   
Előadó: nemzetiségi elnök  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az ülés elején már szó volt arról, hogy főként a feladatalapú támogatásból maradt meg 
pénzünk, mivel a kirándulás nem került annyiba és eleve nem osztottuk fel az egész keretet. 
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Ezért ezen kiadásokról most döntenünk kellene, hogy az év végéig még meg tudjuk 
valósítani azokat.  
 
A napirend kapcsán szóba került, hogy a feladatalapú támogatásnál 50.000 Ft került 
betervezésre az Őszi Vigalom rendezvény támogatására.  
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Mivel a rendezvény nem valósult meg, ezért javaslom, hogy ezt az összeget adjuk át az 
óvodának támogatásként, hiszen ott nemzetiségi oktatás folyik, ezért az intézményvezető 
karácsonyra játékokat és nyelvoktatást segítő eszközöket vásárolhatna a gyerekeknek.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással) támogatták az elnök javaslatát és az alábbi határozatot hozták: 
 

34/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 50.000 Ft összegű 
támogatásban részesíti az Angyalvár Óvodát játékok és nyelvoktatást segítő 
eszközök beszerzésére. 
A testület felkéri az elnököt, hogy a támogatói okirat elkészítéséről és a 
pénzösszeg átutalásáról intézkedjen.   
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A nemzetiségi hagyományőrző munkában idáig a saját tulajdonú számítógépemet használtam 
a különféle énekek letöltésére, a hagyományőrzés leírását tartalmazó dokumentumok 
szerkesztésére, tárolására. Nagyon sok anyag gyűlt össze, és a gépem memóriája betelt. 
Kérem ezért a nemzetiségi önkormányzatot, engedélyezze, hogy az önkormányzat pénzén 
megvásárlásra kerüljön egy laptop, amely információm szerint kb. 155.000 Ft-ba kerül.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai támogatták az elnök elképzelését a vásárlásra 
vonatkozóan és egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi 
határozatot hozták: 
 

35/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a feladatalapú 
támogatás terhére a nemzetiségi és kulturális hagyományőrző munka 
segítésére - max. 155.000 Ft értékben - laptopot kíván vásárolni és azt az 
elnök használatába adja a fent meghatározott feladatellátás céljából.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a vásárlásról intézkedjen, továbbá az 
eszköz használatáról készítsen hivatalos iratot, valamint annak 
rendeltetésszerű használatáról és megóvásáról gondoskodjon.   
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: elnök 

 
 
3. Egyebek   
Előadó: nemzetiségi elnök  
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Debreceniné Králik Tünde elnök: 
December 12-én szeretnénk egy évzárót tartani mindazok részére, akik az év során 
hagyományőrző munkát végeztek, illetve azt segítették. A vendéglátás nem kerül pénzbe, 
mivel ételt, italt már felajánlottak. Evőeszközöket már régebben vásároltunk, viszont szükség 
lenne  poharak vásárlására, mert abból kevés van.  
 
A nemzetiségi önkormányzat az elnök javaslatával egyetértett és egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozat született: 
 

36/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy 2015. 
december 12-én a nemzetiségi önkormányzat elnöke összehívja a kulturális 
hagyományokat végzőket, illetve segítőket és megköszönje azok munkáját.  
A nemzetiségi önkormányzat engedélyezi, hogy készletbeszerzés terhére 
poharak és egyéb eszközök kerüljenek beszerzésre a rendezvényhez 
kapcsolódóan.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a határozat 
végrehajtásáról intézkedjen és arról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: azonnal és következő ülés 
Felelős: elnök 

 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
Az elmúlt években hagyományőrző tevékenységünk megörökítéseként sok szép fénykép 
készült. Arra gondoltam, hogy ezekből a képekből összeválogatva készítenénk 2016. évre 
falinaptárt, amely a nemzetiségi önkormányzat helységeiben, a községházán, valamint a 
tájházban kifüggesztésre kerülne, hogy mindenki megnézhesse.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai lelkesedéssel támogatták az elnök felvetését és 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 
 

37/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy 2016. 
évre a szlovák hagyományokat megörökítő falinaptár készüljön és az a 
hivatali helységekben elhelyezésre kerüljön.  
A nemzetiségi önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a végrehajtásról a  
2015. évi költségvetés terhére gondoskodjon és arról a testületnek számoljon 
be.  
 
Határidő: azonnal és következő ülés 
Felelős: elnök 

 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a településen 2015. december 20-án 
lesz a falukarácsony, valamint Alt Gyula meghívta a nemzetiségi önkormányzatot a váci 
szlovák nemzetiség által 2015. december 19-én tartandó szlovák karácsonyra. A nógrádi 
hagyományőrző csoport mindkét helyen betlehemest fog előadni.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai örömmel üdvözölték a váci rendezvényt és a fellépést és 
egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
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38/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 

 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy 
Nógrád község hagyományőrző csoportja 2015. december 19-én Vácon és 
december 20-án Nógrádon a falukarácsonyon betlehemest adjon elő, melynek 
keretében a szlovák hagyományok is bemutatásra kerülnek.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon 
és arról a testületnek számoljon be.  
 
Határidő: értelemszerű és következő ülés 
Felelős: elnök 

 
 
A napirend keretében a jelenlévők megbeszélték, hogy 2016. január-februárra milyen 
rendezvényeket kívánnak megtartani. Ezután egyhangúlag (3 igennel, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással) a következő határozat született: 
 

39/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2016. január-
februárban az alábbi rendezvényeket kívánja lebonyolítani:  

 
Január                                Szlovák dalest 
                                          A Civil Szervezetek Házában kéthetente   
                                          összejövetel és éneklés a Búzavirág kórus tagjainak  
                                          gyűjtéseiből  
Február                              Szlovák dalest 
                                          A Civil Szervezetek Házában kéthetente   
                                          összejövetel és éneklés a Búzavirág kórus tagjainak  
                                          gyűjtéseiből  
                                          Tollfosztás hagyományának felelevenítése 
 
A nemzetiségi önkormányzat a fenti rendezvények megtartása, a fellépések és 
szereplések esetén szorosan együttműködik a hagyományőrzési céllal alakult 
Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesülettel és Nógrád Község 
Hagyományőrző Klub Egyesületével.  
A testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a rendezvények 
megszervezéséről, lebonyolításáról, illetve a rendezvényeken történő 
szereplésről gondoskodjon.  
Felkéri továbbá az elnököt, hogy a 2016. évre vonatkozó többi hónap 
rendezvénytervének elfogadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, értelemszerű és 2016. február 29. 
Felelős: elnök  

 
 
Debreceniné Králik Tünde elnök: 
A településen lévő civil szervezet már felvetette, hogy minden Nógrád községben született 
gyermek esetén ültessünk fát a család bevonásával a tó körüli parkba. Tudomásom szerint az 
akkori javaslatból nem lett semmi, ezért én javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat vesse 
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fel újra ezt a kezdeményezést és 2016-tól valósítsuk is meg. A fát az önkormányzat 
költségvetéséből vásárolnánk meg.  
 
A nemzetiségi önkormányzat tagjai jónak találták az elképzelést, felvetették, hogy az ügyben 
még egyeztetések szükségesek a települési önkormányzattal, egyéb szervezetekkel.  
 
A témával kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúlag (3 igennel, 0 
ellenszavazattal és 0 tartózkodással) az alábbi határozatot hozták: 
 

40/2015.(XII.08.) szlovák nemzetiségi határozat 
 

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy 2016. 
évtől kezdődően minden megszületett nógrádi gyermek esetén faültetésre 
kerüljön sor a tó melletti parkban.  
A testület felkéri az elnököt, hogy a részletek kidolgozására folytasson 
egyeztetéseket a települési önkormányzattal és az ügyben érintett szervekkel. 
A megbeszélések eredményeit a testülettel ismertesse.  

 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: elnök  

 
 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezután megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az 
ülést 19 óra 45 perckor berekesztette.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Debreceniné Králik Tünde    Keresztesné Rózsa Mária 
                       elnök                          elnökhelyettes 

              predsedkyňa                                                           predsedkyňa                                               
 


