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97/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

98/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Gajdács György elnökhelyettest. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

99/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

       Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

2. Nyári programok értékelése 

           Előadó: Kesjár Mátyás elnök        

3. Őszi - téli programok  

                   Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

4. Bejelentések 

 nyomtató vásárlás 

 együttműködési megállapodás a Magyarországi Szlovák Fialatok 

Szövetségével 

 közmeghallgatás 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

100/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az előző 

ülés óta végzett munkáról az alábbiak szerint elfogadja: 

 Elkészült a Mező utca 22. szám alatti székházunk nagy tanácskozójába a 

tapétázás, amely a település nevezetességeit, elsősorban a szlovák 

nevezetességeket tartalmazza. Így egy szép díszteremmé vált a székházunk 

ezen terme.  

 Folyamatosan kerül berendezésre, bútorokkal és tárgyakkal a Mező utcai 

székházunk emeleti szobái, melyek állandó kiállításnak adnak helyett. 
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 Elkészítésre, és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi 

kivonatai 

 Településünkről 3 fiatal vett részt a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat által 

szervezett táborban 

 Meglátogattuk az elekiek világtalozója rendezvényt 

 A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szövetsége által rendezett tábor 

lebonyolításában segítettünk, egy fiatal településünkről is részt vett a táborban. 

 Augusztus 13-án a Csabaszabadiért Egyesülettel közösen megrendezésre került 

immár 8. alkalommal az almanapi rendezvény. A nap folyamán lehetett 

almalekvárt főzni, volt sütimustra almából, fényképkiállítás, mely ez 

alkalommal az egykori tanyai iskolák életét mutatta be, kulturális program, 

több játék, és játszóház várta a gyereket is, valamint ez a nap ad helyet a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által alapított „Za Slovákov v 

Čabasabady” díjak átadására. Természetesen a rendezvényről nem maradhattak 

el a szlovák ízek, ehhez kapcsolódó ételkészítések sem. 

A mostani rendezvény újdonságokat is tartalmazott, így a programok közé 

bekerült a Csabaszabadi Községi Önkormányzat által alapított elismerés 

átadása is, és Szlovákiából is érkeztek fellépők a kulturális programba. 

Javultak továbbá a rendezvény lebonyolításának feltételei, mivel a szervezők 

jóvoltából egy 20 m2-es fedett színpad került beszerzésre. A Csabaszabadi 

Szlovák Önkormányzat székház nagytermében erre az alkalomra készült el az 

a különleges tapéta, amely a település nevezetességeit tartalmazza. 

A kulturális programot Kesjár Daniella magyar – szlovák dalok előadásával 

nyitotta meg, majd a helyi Slniečko – Napocska gyermek dalkör, a 

Csanádapácai Dalkör, a békéscsabai Orgován Népdalkör, valamint a 

Mezőberényi Szlovák Pávakör előadása következet. A kulturális program a 

szlovákiai Povážka Bystrica településről érkezett Dychový Orchester 

fúvószenekar előadásával folytatódott, majd a rendezvényt Povážská Veselka 

együttes zárta. 

A program keretében került átadásra a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

által alapított „Za Slovákov v Čabasabady” díj. E díjat minden évben két fő 

kaphatja meg, egy fő Csabaszabadiból és egy fő Hradište településről. Ez 

alkalommal Csabaszabadi testvértelepüléséről ing. Martin Falťan kapta, aki a 

díjat október 1-én Hradište településen megrendezésre kerülő régiós 

kolbászfesztiválon fogja átvenni. Csabaszabadiból a „Za Slovákov v 

Čabasabady” díjat Szeverényi Attiláné, Csabaszabadi község polgármestere 

kapta. A díjat Vantara Gyula országgyűlési képviselő, Pavol Lašák Hradište 

község polgármestere és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat tagjai – 

Kesjár Mátyás elnök, Gajdács György elnökhelyettes és Zubánné Kocsis 

Margit képviselő – adták át. 

Az elismerések átadása Csabaszabadi Község Önkormányzatának 

díjátadásával folytatódott, melynek keretében Szeverényi Attiláné 

Csabaszabadi község polgármestere és Vantara Gyula országgyűlési képviselő 

adták át a Csabaszabadi Község Önkormányzat által alapított – és most első 

ízben átadásra kerülő – Csabaszabadi község díszpolgára elismerést Kesjár 

Mátyásnak. 

A jutalmazottak köszönő szavai után Vantara Gyula országgyűlési képviselő, a 

rendezvény fővédnöke ünnepi beszédében kiemelte a Csabaszabadiban folyó 

kulturális tevékenységet, mely a településen a civil szervezetek, a nemzetiségi 
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önkormányzat és a községi önkormányzat jó együttműködésén alapszik.  

A rendezvény több más programmal is kiegészült, így a gyerekeket várta az 

íjlövészet, az ugrálóvár, a gladiátorring. Az arcfestés és a csillámtetoválás 

nemcsak a gyerekek, hanem az idősebb korosztály körében is népszerű volt, és 

sokan megcsodálták Kesjár István kártyatrükkjeit is. 

Az almanap ”ízeiről” a helyiek mellett a Medgyesegyházáról, Elekről, 

Hradištéből, Mezőberényből, és Telekgerendásról érkező csapatok 

gondoskodtak. 

A rendezvény a Rádió 1-en került meghirdetésre, riportot készített a Magyar 

Rádió szlovák nyelvű stúdiója, és a Mega Rádió, ezen kívül tudósítások és 

video jelent meg a Mega rádión és a Körös Hírcentrumon, és írásos beszámoló 

a Lunón, valamint a Csabai Aktuálisban. Az almanapi program kb. 50 %-ban 

szlovák nyelvű volt.  

 Átutalásra került a támogatás a Csabaszabadiért Egyesület részére 

 A www.zrnko-magocska.hu honlapunkra folyamatosan kerülnek fel a hírek 

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

 Megrendelésre került a mobil garázs. Várhatóan szeptember elején leszállításra 

is kerül. 

 A Mező utca 22. szám alatt épületnek a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 

vagyonátadással kapcsolatosan földhivatali bejegyzés iránt egyeztetés volt a 

községi önkormányzat, a Szlovák önkormányzat és a szerződést készítő 

ügyvéd között. Ennek során az ügyvéd átnézi az eddig meghozott testületi 

határozatokat, és ezeknek megfelelően elkészíti a földhivatali bejegyzéshez 

szükséges szerződést. 

 A Slniečko – Napocska dalkör részt vett Békéscsabán a Szlovák Kultúra 

Házában megrendezett zenélő udvar – szlovák esten, ahol felléptek. 

 Kesjár Danka részt vett Békéscsabán a Szlovák Kultúra Házában megrendezett 

zenélő udvar – szlovák esten, ahol fellépett. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

101/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Békés 

Megyei Szlovák Önkormányzatnak a részvételi lehetőségért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 
 

102/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az 

Almanap rendezvényről elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

                                          

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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103/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapi elszámolást 

elfogadja. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

104/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki 

Csanádapácai Dalkölrek az Almanapon nyújtott műsorért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

105/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Mezőberényi 

Szlovák Pávakörnek az Almanapon nyújtott műsorért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

106/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki békéscsabai 

Orgován Népdalkörnek az Almanapon nyújtott műsorért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

107/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a szlovákiai 

Povážka Bystrica településről érkezett Dychový Orchester fúvószenekar az Almanapon 

nyújtott műsorért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

108/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi a szlovákiai 

Povážka Bystrica településről Povážská Veselka együttesnek az Almanapon nyújtott 

műsorért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 
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Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

109/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a helyi 

Slniečko – Napocska gyermek dalkörnek az Almanapon nyújtott műsorért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

110/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Mezőberényi Szlovákok Szervezetének a gasztronómiai bemutatóért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

111/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Eleki 

Szlovákok Egyesületének a gasztronómiai bemutatóért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

112/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Medgyesegyházi Szlovák Önkormányzatnak a gasztronómiai bemutatóért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

113/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Telekgerendási Vöröskereszt Egyesületnek a gasztronómiai bemutatóért. 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy a 

határozatról az érintettet értesítse. 

Határidő:    2016. augusztus 31. 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 
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114/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a  

Hradištében a testvértelepülésen megrendezésre kerülő régiós Kolbászfesztiválon, és annak 

kulturális programján. A program keretében Csabaszabadi önálló 35 – 45 perces szlovák 

nyelvű kulturális programmal lép fel és 2 csapatot nevez be a kolbászfesztiválra. 

Felhasználható keretösszeg: 200.000.- Ft, a rendezvények támogatás terhére. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2016. október 1. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

115/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabaszabadiért 

Egyesülettel közösen megrendezik a Kisebbségek napját. 

Felhasználható keretösszeg: 10.000.- Ft a rendezvények támogatás terhére. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2016. december  30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

116/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényi 

Szlovák Nemzetiségi Napon – szeptember 30 és október 02. között - a szlovákiai Hradištében 

rendezett program függvényében vesz részt. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2016. október 2. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

117/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 

17-én megrendezésre kerülő Nagybánhegyesi Nemzetiségi Gasztronómiai nap programján, a 

Csabaszabadi községben megrendezésre kerülő program függvényében vesz részt. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2016. szeptember 17. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

118/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az irodai munka 

színvonala növelése érdekében 1 db. multifunkcionális nyomtatót vásárol. Felhasználható 

keretösszeg: 60.000.- Ft, a működési támogatás terhére. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő:   2016. augusztus 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

119/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Szlovák 

Fialatok Szövetségével kötendő együttműködési megállapodást elfogadja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Határidő:   2016. augusztus 31. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

120/2016. (VIII.23.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 20 napján a 

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelyén közmeghallgatást tart. 

A közmeghallgatás témája a 2016. évi szlovák nemzetiségi munka értékelése és a 2017. évre 

vonatkozó javaslatok kikérése. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kesjár Mátyás elnököt a közmeghallgatás 

megszervezésével. 

Határidő:   2016. szeptember 20. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 
 

 


