
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 28-án 

(szombat)   15.00 órakor kezdődött  üléséről. (Közmeghallgatás) 

 

Az ülés helye:  Civil Ház  

 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. 

 

Jelen vannak: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 Csaja Mihályné elnökhelyettes  

Kohajda Istvánné képviselő 

 Orlik Károlyné, képviselő 

  

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Csépánné Kövesi Tünde, igazgatási ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet Csépánné Kövesi Tünde készítette. 

 

Javasolt napirendi pont:  

 

1. Közmeghallgatás  
     Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

 

Szabóné Tóth Katalin üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

jelen van 4 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Orlik Károlynét javasolja, s a következő határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy 

a 2019. szeptember 28-i ülés (közmeghallgatás) jegyzőkönyv hitelesítőjének Orlik Károlynét 

választja. 

  

Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

38/2019. (IX.28.) sz. határozat 

 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2019. szeptember 28-i     

ülés (közmeghallgatás) jegyzőkönyv hitelesítőjének Orlik Károlynét választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

Szabóné Tóth Katalin ismerteti az ülés napirendi pontját és annak elfogadását szavazásra teszi 

fel: a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbiak szerint fogadja el tárgyalásra a napirendet: 

 

1. Közmeghallgatás 

 



Szavazáskor 4 fő volt jelen. 

 

A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

39/2019. (IX. 28.) sz. határozat 

 

 

Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

alábbiak szerint fogadja el tárgyalásra a napirendet:    

 

1. Közmeghallgatás  
     Előadó: Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Szabóné Tóth Katalin, elnök 

 

 

1. Közmeghallgatás  
 

Szabóné Tóth Katalin A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

KSZNÖ) 2019-ben végzett tevékenységét ismerteti: 

A 2019-es évet is, mint mindig a hagyományos Szlovák Bállal kezdte az önkormányzat. A 

rendezvényen fellépett a Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportja, a bemutatott 

szlovák táncukkal nagy sikert arattak. A jó hangulatú rendezvényen nemcsak helyi, hanem 

cinkotai, kerepesi, nagytarcsai, sőt sátoraljaújhelyi szlovákok isi részt vettek. 

 

Március hónapban a KSZNÖ múzeum látogatással és a szlovák hagyományos hajviseletek 

elkészítésének oktatásával egybekötött kirándulást szervezett azon kistarcsai lakosok részére, 

akik kötődnek a szlovák kultúrához. Látogatást tettek a ráckevei múzeumba, ahol 

megtekintették a helyi lakosok történelmét feldolgozó kiállítást, majd a Magyarországi 

Szlovákok Kulturális Intézete által berendezett, főként hajviseleteket és fejfedőket bemutató 

kiállítást, melynek anyagát a magyarországi szlovák települések tájházaiból válogatták össze. 

Az intézet Igazgatónője Király Katalin szakszerű tárlatvezetése alapján megismerhették a 

magyarországi szlovákok viseletében a különböző tájegységek hasonlóságát és 

különbözőségét, valamint a vallási hovatartozásban jelentkező eltérő viseleti jegyeket. Ízelítőt 

kaptak a hajviseletek elkészítéséről, fonási módokról. A Pannónia Néptáncegyüttes táncosai is 

megtekintették, felvételeken rögzítették és kipróbálták egymáson is a többes hajfonási 

technikákat, amelyeket az igazgató asszony mutatott be. E technikákat majd a későbbiek során 

hasznosíthatják a szlovák hagyományokat őrző koreográfiák bemutatása során. 
 

A Kistarcsai Kulturális Egyesület Elnöke felkérte a KSZNÖ elnökét, hogy tartson előadást a 

Deáktanya előadássorozat keretében a magyarországi szlovákokról, különös tekintettel a 

kistarcsai szlovákokra. Az előadásba építve elhangzottak a nemzetiségi önkormányzatiság adta 

lehetőségek, a szlovák nemzetiség önkormányzati felépítése, az Országos Szlovák 

Önkormányzat intézményeinek sokszínű tevékenysége. 

z anyanyelvi színjátszás iránt érdeklődők részére, kihasználva a Nemzeti Színház nemzetiségi 

színjátszási hetén felkínált szlovák nyelvű előadás bemutatását, közös színházlátogatást 

szervezett a helyi szlovák önkormányzat, melyre a jegyeket megvásárolta és autóbusszal a 

helyszínre szállította az érdeklődőket. 



 

Három képviselő vett részt a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete által megrendezett 

Tájházvezetők Konferenciáján, amely előadások, illetve gyakorlati bemutatók keretében 

betekintést nyújtott az állagmegóvásba és sérült kiállítási tárgyak javításába. Szóba kerültek a 

nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázati lehetőségek is. 

 

A rendszeresen tartott „Elődeink nyomában” programsorozat keretében a „Tavaszváró” 

rendezvényt május elején rendezte meg a KSZNÖ, melyre hivatalosak voltak nagytarcsai, 

cinkotai és csömöri vendégek. Ezúttal a nagytarcsai szlovákok tartottak élménybeszámolót éves 

szokásaikról. A rendezvényen felléptek a meghívott települések énekkarai, valamint Liska 

Veronika helyi népdal énekes. A zenét az énekeseknek és a táncosoknak egyaránt az „A Banda” 

nevű népzenekar szolgáltatta. 

 

A Kistarcsai Napokon a KSZNÖ szlovák kiállítást rendezett helyi szövőmesterekkel – Galánfi 

Anna és Puskás Gyöngyi –, melyben bemutatták a hagyományos és modern, továbbgondolt, új 

felhasználási módú szőtteseket. A kiállítás keretein belül a két mester szövésre oktatta az 

érdeklődőket, főként gyermekeket, akik szép számmal megjelentek. 

 

Júniusban kistarcsai és torjai gyermekek részvételével „Testvértelepülés Tábor”-t tartottak 

Kistarcsán. A heti program keretében a gyermekek tárlatvezetéssel egybekötve megtekintették 

a Szlovák Néprajzi Gyűjteményt. 

 

A KSZNÖ elnöke és helyettese megtekintette a rákoskeresztúri szlovák önkormányzat 

képviselőjének „Fényvilágom” című fotókiállítását, melynek az Angyalföldi Szlovák 

Önkormányzat biztosított helységet. 

 

A Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportja az elnökkel együtt részt vett a 

Budapest XVI. kerület Szlovák Önkormányzatának ”Ugorj be egy fánkra” rendezvényén, 

valamint a Dabas-Sári szlovák asszonykórus évfordulós ünnepségén is. 

 

A Magyarországi Szlovákok Napja július elején  Acsán volt megtartva, melyen 30 fővel vett 

részt Kistarcsa település. Az érdeklődőknek színvonalas műsorban volt részük, az ott fellépők 

közül a képviselők két főt meg is hívtak a szeptemberben megrendezendő Tulipán Szlovák 

Folklórtalálkozóra. 

 

A nyár folyamán látogatást tett Magyarországon a Szlovák Köztársasági elnök, Zuzana 

Čaputová. Látogatása során találkozott a magyarországi szlovákság néhány képviselőjével, 

többek közt a KSZNÖ elnökével is. Rövid beszélgetést folytattak Kistarcsa és a régió 

szlovákjainak történetéről, életéről. 

 

Augusztus elején a belusai testvértelepülésről és környékéről néhányan Magyarországon 

töltötték szabadságuk néhány napját, a KSZNÖ programjain is rendszeresen résztvevő barátok, 

akik Kistarcsa Polgármesterével és a szlovák önkormányzat elnökével is találkozhattak. 

Közös testvértelepülésük Torja hozta össze Kistarcsa és Gádoros baráti társaságai, melyek 

évtizedes barátságot ápolnak[TK1]. Együttesen vesznek részt a két település, illetve Torja 

gasztronómiai eseményein. Mivel a kistarcsaiak tagjai egyúttal a helyi szlovák közösség 

tagjainak is, a szlovák önkormányzaton keresztül hívták meg őket a Gádorosi Ízek Napjára 

görhönyt sütni. Az ottaniak nem ismerték ezt a finom csemegét, de miután megkóstolták 

nagyon nagy sikere lett a KSZNÖ által készített ételnek. 

 



A Kistarcsai Kulturális Egyesület a Kulturális Hét alkalmából felkérte a KSZNÖ-t, hogy 

szervezzen szlovák színházi előadást a lakosság részére, így szeptember 13-án pénteken 19.00 

órától a Csigaházban a tótkomlósi Szlovák Amatőr Színjátszó Csoport előadta a „Drotár” 

(Drótós tót) című darabját. A nézők között a környező településekről is szép számmal 

megjelentek az érdeklődők.  

A Tulipán Szlovák Folklór találkozó és Görhönyfesztivál megrendezésre került, melyen a 

KSZNÖ csapata 20.00 óráig kitartóan sütötte a görhönyt, melynek meg is lett az eredménye: 

összetett 2. hely, legszebb teríték kategóriában 3. helyezést ért el a csapat.  A folklórtalálkozón 

felléptek a helyi Pannónia Néptáncegyüttes egyes csoportjai, illetve a csővári Muskátli 

Hagyományőrző, a szarvasi Tessedik, a maglódi Rosička, a rákoskeresztúri Kerestúr és a 

budapesti Lipa táncegyüttesek, Liska Veronika énekes, Csömör és Rákoskeresztúr énekkarai. 

 

Az elnök a Közmeghallgatás keretein belül megköszönve a KSZNÖ képviselők áldozatos 

munkáját, lezárja az ötéves ciklusát, melyet eredményesnek tartott. 

 

 

Miután a lakosság részéről kérdés-hozzászólás nem hangzott el, Szabóné Tóth Katalin az ülést 

bezárja. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 

   Szabóné Tóth Katalin                                                        Orlik Károlyné 

  elnök                                          jegyzőkönyv hitelesítő 


