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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2016. július 11-i határozatai  
 

 

 

78/2016. (VII.11.) 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 

 

 

79/2016. (VII.11.) 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 

 

 

80/2016. (VII.11.) 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. 

      Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

  3. Bejelentések 

 Civil szervezetek támogatása 

 „Csabaszabadi sarok” kialakítása 

 Raktár vásárlása. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

81/2016. (VII.11.) 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: 

 Elkészítésre, és elküldésre került az előző ülés jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi 

kivonatai 

 A határozatoknak megfelelően megvásárlásra került a trambulin, a 

fúrókalapács, a ruhazsákok, a fellépő cipő, a citera és mandolin tokok, a 

színpad, a térkő és a lamináló gép 

 Magyarországi Szlovákok Szövetsége által Csabacsűdön szervezett „Slovenské 

spievnky a veršovačky” verseny  ének elődöntőjén a Kesjár testvérek 

továbbjutottak a Dabason rendezendő országos döntőbe 

 A Kesjár testvérek részt vettek  a szlovákiai Heuréka ifjúsági konferenciára 

Zvolenbe,  ahol prezentációval és énekkel, zenével mutatkoztak be. Az Ostra 

Lukán másnap tartott falunapon szintén énekkel és zenével szerepeltek, 
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valamint Magyarországot tótkomlósi házikolbásszal, és csabaszabadi 

almalekvárral reprezentálták 

 A Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton település részén történő 

lebonyolításához a települési önkormányzat igénybe vette a sátrat  

 Meghívást kaptam a Határon Túli Szlovákok Hivatala Ján Varšo elnök úr 

közreműködésével szervezett találkozóra a békéscsabai Szlovák tájházban 

 Kesjár testvérek a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által Dabason 

megrendezett „Slovenské spievnky a veršovačky” verseny országos ének 

döntőjén díjazottak lettek  

 Június 11-én került megrendezésre az egykori Beliczey-majori Általános 

Iskolában – későbbi nevén Csabaszabadi Általános Iskolában - a Békéscsaba 

tanyavilágában egykor tanítók felújított emlékfalának avatása. Az ünnepség 

részvevőinek a himnusz eléneklését követően Lőrinczi Erzsébet szavalta el 

Vántsa Zoltán versét, ezt követően Erős Mihályné előadásában Juraj 

Dolnozemszky verse hangzott el, majd Szeverényi Attiláné Csabaszabadi 

község polgármestere köszöntötte a részvevőket, külön szeretettel köszöntötte 

a megjelent egykori tanyai iskolákban tanítókat. Kiemelte, hogy az 

önkormányzat 2009-ben is örömmel adott helyet az emlékfalnak, és most az 

egykori iskola külső homlokzati munkáit követően az önkormányzat fontosnak 

tartotta az emlékhely felújítását is, mely kiegészülhetett a hiányzó tanítói 

nevekkel, az egykori tanyai iskolák neveivel, szlovák – magyar nyelvű 

emlékező szöveggel. Az emlékfalon elhelyezésre került egy jellegzetes tanyai 

iskolakép is, melyet a kerektanyai iskoláról készítettek. Megemlékezett az 

egykori tanítókról köztük Rucz Lajosné Katinka kétsopronyi tanítónéniről. 

Megemlékeztünk Patai Jánosról az 1992-ben újranyitott Csabaszabadi 

Általános Iskola igazgatójáról, és az ünnepség részvevői egyperces néma 

felállással adóztak az elhunyt tanyai tanítók emlékének. 

Ezt követően a Győri Lászlóné, aki egyike volt a tanyai tanítóknak beszélt a 

tanítók mindennapi munkájáról, életéről. Az emlékező szavak után Somogyi 

Józsefné idézte fel a tanyai tanítók emlékfalának megépítését, külön kitért arra 

a kutató munkára, amely során a tanyai tanítók nevei ismerté váltak. 

Ismertettem az emlékfal felújítási munkáit, továbbá elmondtam, hogy 

készültünk erre az alkalomra egy képkiállítással, ami a tanyai iskolák életét 

mutatja be. Vantara Gyula országgyűlési képviselő ünnepi beszédében 

kiemelte, hogy ezek az iskolák fontos szerepet játszottak a környezetükben 

lévő tanyavilág életében, az oktatás mellett fontos szerep hárult a kulturális, 

hitéleti tevékenység végzésére. 

Az emlékhelyet Nagy Zoltán evangélikus lelkész és Szigeti Antal katolikus 

plébános áldotta meg. 

Az egyházi áldást követően a Csabaszabadi Slniečko – Napocska Dalkör 

szlovák – magyar nyelvű népdalokat adott elő. A rendezvény zárásaként a 

részvevők koszorúkat, és a megemlékezés virágait helyezték el az emlékfalnál. 

 Csabaszabadi egykori iskola volt tanterme adott otthont annak a 

képkiállításnak, melyet önkormányzatunk rendezett, és az egykori Békéscsaba 

tanyavilágában lévő tanyai iskolák mindennapi életébe nyújtott betekintést. A 

képkiállítás nagyobbik része Zsíros Mihályné tanárnő hagyatékából készült.  

 A Csabaszabadiért Egyesülettel közösen ez évben is megrendezésre került 

a gyermeknapi rendezvény, melyre ismét meghívást kaptak a Békéscsabai 

Szlovák Általános Iskola, Gimnázium, Óvoda és Kollégium diákjai is. Az ez 
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évi rendezvény az egykori Beliczey-majori Általános Iskolában, a későbbi 

nevén Csabaszabadi Általános Iskolában került megtartásra. A gyermekeket 

sok program várta, és a nap végén kilátogattak a Beliczey kastélyhoz is. A 

gyermeknapi programot meglátogatta Vantara Gyula országgyűlési képviselő 

is. 

 Határidőig elszámoltunk a 2015-évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé 

 Három fiatal részt vett a jaminai evangélikus hittantáborban. A rendezvényre 

sátrat kölcsönöztünk. 

 Részt vettünk az Országos Szlovák Napon Mátraszentimrén, ahol a Hradištei 

testvértelepülés delegációjával egyeztettük az év további programjait is. 

 Kesjár Daniella szlovák és magyar dalokkal szerepelt a Körösvölgyi 

Sokadalom rendezvényen Gyulán 

 A  Slniečko – Napocska Dalkör szlovák és magyar dalokkal szerepelt a 

Körösvölgyi Sokadalom rendezvényen Gyulán 

 Vagyonvédelmi rendszerbe be lett kötve a Mező utca 22. szám alatti székház 

tetőtere, így most már nagyobb biztonságban vannak az ott tárolt szlovák 

önkormányzati értékek. 

 Elindult a „Kicsit szebben, kicsit jobban szlovákul” eddig két foglalkozás 

megtartására került sor 7 és 8 fővel. 

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

 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 

 

82/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyai Tanítók Emlékfala és a 

Gyermeknap rendezvényre a 384.563.-Ft felhasználását jóváhagyja a 2016 évi feladatalapú 

támogatás terhére 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

83/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az 

Evangélikus Egyháznak a Tanyai Tanítók Emlékfala rendezvényen biztosított magyar és 

szlovák nyelvű szolgálatért.  

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

84/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Katolikus 

Egyháznak a Tanyai Tanítók Emlékfala rendezvényen biztosított szolgálatért.  

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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85/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarországi 

Szlovákok Szövetsége által megrendezett „Slovenské spievnky a veršovačky”verseny  

országos döntőre utazáshoz a gépkocsi költségét az önkormányzat kifizeti 14.000.-Ft értékben 

a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. A képviselő-testület felhatalmazza az 

elnökhelyettest a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

 

86/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az evangélikus napközi 

hittantábor lebonyolításához egy db party sátor biztosítását jóváhagyja.  

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

87/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Csabaszabadi Községi Önkormányzatnak, hogy gépkocsit biztosított az Országos Szlovák 

Nap rendezvényre történő utazáshoz. 

Határidő:    azonnal 

Felelős:       Kesjár Mátyás elnök 

 

 

88/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 

Szlovák Önkormányzat által szervezett táboron résztvevő 3 gyerek utazáshoz a gépkocsi 

költségét kifizeti 10.000.-Ft értékben a 2016 évi feladatalapú támogatások terhére. A 

képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtására. 

Határidő:  2016. július 22. 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

 

89/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok programját 

elfogadja. 

Határidő:  2016. augusztus 13 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

90/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvénnyel 

kapcsolatos költségekre 60.000.-Ft felhasználását jóváhagyja. 

Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére 

Határidő:  2016. augusztus 13 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 
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91/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen a 

„Szabadi ízek” programjára 100.000.-Ft felhasználását jóváhagyja. 

Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére 

Határidő:  2016. augusztus 13 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

92/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az Almanapok rendezvényen 

részt vevő Hradištei delegáció ellátására 50.000.-Ft felhasználását jóváhagyja. 

Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére 

Határidő:  2016. augusztus 13 

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

93/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Egyesületnek 

a következő feladatok együttes, sikeres végrehajtása érdekében 180.000.-Ft-ot ad át működési 

céllal a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”. 

 

Közösen végzendő feladatok: 

1. A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által tartott rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában való együttműködés. 

2. A rendezvényeken – szükség szerinti – bemutatók tartása 

A közös feladatok ellátásra kapott pénzeszközökről az egyesület legkésőbb 2017. május 30-ig 

köteles beszámolni a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

94/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadiért Polgárőr 

Egyesületnek a következő feladatok együttes, sikeres végrehajtása érdekében 70.000.-Ft-ot ad 

át működési céllal a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása terhére”. 

 

Közösen végzendő feladatok: 

3. A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat által tartott rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában segítség, és rendezvénybiztosítás. 

4. A rendezvényeken – szükség szerinti – bemutatók tartása. 

A közös feladatok ellátásra kapott pénzeszközökről az egyesület legkésőbb 2016. május 30-ig 

köteles beszámolni a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

95/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete megkereséssel fordul a 

Csabaszabadi Község Önkormányzata felé, és kéri, hogy a község könyvtárában kerüljön 
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kialakításra egy „Csabaszabadi sarok”, ahol a községgel kapcsolatos szlovák és magyar 

nyelvű kiadványok, munkák kapnának helyet. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:   2016. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

 

96/2016. (VII.11.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati anyagok 

védelme és biztonságos őrzése érdekében mobil raktárt – garázst - vásárol. Felhasználható 

keretösszeg: 250.000.- Ft, a működési támogatás terhére. 

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

Határidő:   2016. július 30. 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 
 


