
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. szeptember 28-i határozatai 

79/2015. (IX.28.) 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

80/2015. (IX.28.) 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

81/2015. (IX.28.) 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:

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról
             Előadó: Kesjár Mátyás elnök

2. Őszi programok előkészítése
            Előadó: Kesjár Mátyás elnök

3. 2015. I. félévi költségvetés elfogadása
            Előadó: Kesjár Mátyás elnök

4. Bejelentések 
 „Cez Nadlac”
 Tapéta vásárlás
 Térburkolat készítés

5. Közmeghallgatás

82/2015. (IX.28.) 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, és a 
jegyzőkönyvi kivonatok 

 Átutalásra kerültek a támogatások
 Részt vettünk az Országos Szlovák Napon, Telekgerendáson a hradištei dele-

gációval közösen. A rendezvényre sátrakat és padokat kölcsönöztünk (1.sz.-
melléklet)

 A Slniečko – Napocska Dalkör Csabaszabadi képviseletében lépett fel a Csaba 
Napok rendezvényen Békéscsabán

 3 gyerek részt vett a jaminai evangélikus napközis hittantáborba
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 A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat szervezésében 4 gyerek vett részt 
a Nagybánhegyesen megtartott Szlovák Hagyományőrző Táborban

 Egy fiatal részt vett az Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett szlo-
vákiai hittantáborban

 Tótkomlóson szlovák színházi előadást tekintettünk meg
 Szanazugban fogadtuk a Hradištéből  érkezett vendégeket
 a 600 éves Hradištéről kiadott könyv bemutatója volt a Garay utcai Szlovák 

Tájházban a Csabai Szlovákok Szervezete, a Csabaszabadi Szlovák Önkor-
mányzat és a Csbaszabadiért Egyesület közös szervezésében. A bemutatást Pa-
vol Lašak polgármester tartotta, a rendezvényen részt vett Szlovákia Magyar-
országi főkonzulja, Štefan Daňo úr is. A rendezvényen a Slniečko – Napocska 
Dalkör szerepelt, és Kesjár Daniella ismertette „Čo nám odkázali naší starí ro-
dičia“ című prezentációját.

 2015.augusztus 15-én a Csabaszabadiért Egyesülettel közösen megrendeztük 
az Almanapot. A nap kezdetén virágot helyeztünk el a „ Na pamiatku predkov 
– Őseink emlékére“ kőnél, és közösen elénekeltük a szlovák és a magyar him-
nuszt. majd a rendezvény  a Mező utcán folytatódott. A megnyitón bemutatásra
került a 20 éves együttműködésre kiadott „Hradište Čabasabady 1995 – 
2015“könyv. A könvet a két település polgármestere „keresztelte“ meg. A Csa-
baszabadi Szlovák Önkormányzat „Csabaszabadi szlovákokért“ díját ez évben 
Pavol Lašak, és Erős Mihályné vehette át. Rendezvényünket  megtisztelte je-
lenlétével Vantara Gyula országgyűlési képviselő, Hollerné Racskó Erzsébet 
az OSZÖ elnöke, és Zelman Ferenc az OSZÖ alenöke, a Szlovák Unió elnöke 
is. Kulturális műsorban Kesjár István gitározott, Kesjár Ádám furulyázott, va-
lamint fellépett a Mezőberényi Szlovák Pávakör, a Telekgerendási Borouka 
Pávakör, a Jaminai Orgován Dalkör, a békéscsabai Nyugdíjas Dalkör, valamint
a Slniečko – Napocska Dalkör is. Lehetett almalekvért készíteni, volt sütimust-
ra, és meg lehetett kóstolni különléfele ételeket a „Szabadi Ízek“ keretében. Az
elkészített ételek: Mezőberény – öregtarhonya, Medgyesegyháza – heróke, 
Hradište – csülkös káposzta, Csabaszabadi – gulyás és halászlé voltak., vala-
mint volt „sütemustra“ is. A gyerekeket játszóház – óriáscsúzda, gladiátor ring 
arcfestés, óriásbuborék fújás - várta. Lehetőség volt focicsapatok összecsapásá-
ra is. A rendezvényt a Csabaszabadi és Hradište csapatai közötti meccs zárta.  
Kiadtunk egy kiadványt is Csabaszabadi látnivalóiról, és a település éves ren-
dezvényeiről. A rendezvényre több településről érkeztek érdeklődők, résztve-
vők: így a szlovákiai Hradištéből, Békéscsabáról, Tótkomlósról, Medgyesegy-
házáról, Telekgerendásról, Újkígyósról, Nagybánhegyesről.  
A rendezvény fővédnökei Vantara Gyula Országgyűlési képviselő, Hollerné 
Racskó Erzsébet az OSZÖ elnöke, és Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község
polgármestere volt. A program meghirdetésre került a Rádió1-en, meghívók 
kerültek kiküldésre a környező településekre, és Csabaszabadi lakosainak, a 
rendezvényre kiadványok és érmek készültek, az almalekvár mellé.

 A csabai Lecsófesztiválon a Csaba Baba Klub felkérésére a Slniečko – 
Napocska Dalkör szerepelt

 Megtekintettük a brenznói színház előadását Tótkomlóson.
 Részt vettünk Szlovákia Magyarországi Főkonzuljának a Szlovák alkotmány 

ünnepe tiszteletére rendezett fogadásán
 Meghívást kaptunk a szarvasi Vernost egyesület 25 éves évfordulójára
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  A Csabai Szlovákok Szervezete Jarmok rendezvényén almalekvárt 
készítettünk, és a programon fellépett a Slniečko – Napocska Dalkör is. 

 A csorvási Nemzetiségi Napon fellépő Mezőberényi Szlovák Pávakört Kesjár  
Daniella kisérte citerán

 Támogatóként segítettük a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület „Kistelepülésen
a  biztonságért” rendezvényét

 Kesjár Daniella önkormányzatunk támogatásával ez évben is részt vett a „Cez 
Nadlak je..” nemzetközi énekversenyen, ahol kategóriájában 2. helyezést ért el.

 Részt vettem a Békéscsabai Rendőrkapitányság konzultációs fórumán
 Önkormányzatunk támogatja a Slniečko – Napocska Dalkör fellépéseit
 Előkészítésre került a képviselő-testületi ülés, és a közmeghallgatás

Határidő:   azonnal
Felelős:     Kesjár Mátyás elnök

83/2015. (IX.28.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I. félévi költségvetési 
beszámolóját 1.354.000-Ft bevétellel, 769.000-Ft kiadással,– előterjesztés szerint – elfogadja.
Határidő:   azonnal
Felelős:     Kesjár Mátyás elnök

84/2015. (IX.28.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Čez Nadlac
je..”  rendezvényen  szereplő  fiatal  ki-és  visszautazásához  egy  gépkocsi  költségét  az
önkormányzat kifizeti 20.000.-Ft értékben.
Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére
Határidő:  azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás

85/2015. (IX.28.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22
szám alá készíttetett egyedi tapéta árát 177.800.-Ft összegben kifizeti.  A tapéta a település
látnivalóit ábrázolja.
Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére
Határidő:  azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás

86/2015. (IX.28.) SZKT határozat                                   3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mező utca 22
szám alatt 15 m2 térburkolat készítés költségeire 150.000.-Ft-ot hagy jóvá.
Kiadás fedezete: 084020 szakfeladat terhére
Határidő:  azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás
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