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Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2013. január 24. napján megtartott üléséről

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 24. napján
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Nagy Tamás elnök,
Tóth Gusztávné elnökhelyettes,
Klementisz Imre képviselő,
Pásztorné Varga Rozália képviselő,
Zsidóné dr. Faragó Monika körjegyző.

Meghívottak:

Skrenyó Edit DÁMK intézményvezető,
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgatója,
Rakitai Jánosné Jasná Jesen Nyugdíjas Klub elnöke,
Sebők Szilvia Slnecnice Tánccsoport vezetője,
Bertáné Vanó Valéria óvoda pedagógus.

Nagy Tamás elnök
Szlovák, majd Magyar nyelven köszönti a képviselőket, a meghívott vendégeket, az ülést
megnyitja.
A képviselőtestület teljes létszámmal jelen van, határozatképes.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy más
javaslata.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
1/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Napirendi pontok elfogadása.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete a kiadott napirendet egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
által 2012. évben támogatott szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolói.

Előadók: Támogatott szervezetek vezetői
2./

Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
Előadó: Nagy Tamás
elnök

3./

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által kiírandó pályázat tárgyalása.
Előadó: Nagy Tamás
elnök

4./

Egyéb ügyek

1./ N a p i r e n d :
Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete által
2012. évben támogatott szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolói.
Előadók: Támogatott szervezetek vezetői
Nagy Tamás elnök
Köszönti a támogatott szervezetek képviselőit.
Képviselőtestületünk a DÁMK általános iskola szlovák testvériskola (Svaty Peter)
találkozóját 100.000.-Ft-tal támogatta. A támogatás összegét útiköltségre használták fel.
A támogatás felhasználásáról a számla másolatok a beszámoló mellékletét képezik.
Pásztorné Varga Rozália képviselő
Megköszöni a támogatást, reményét fejezi ki, hogy a képviselőtestület ebben az évben is
támogatja a találkozót.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
2/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Szlovák testvériskola (Svaty Peter) kapcsolattartásáról szakmai és pénzügyi beszámoló.
Határozat

1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a szlovák
testvériskola (Svaty Peter) kapcsolattartásáról szóló 2012. évi szakmai
és pénzügyi beszámolót.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy a DÁMK Általános Iskola két szlovák nyelvi versenyére /alsó-felső
osztályok/, 50.000.-Ft támogatást nyújtott a szlovák nemzetiségi önkormányzatunk.
A beszámolóban szerepel, hogy a szlovák nyelvi versenyt a tavasszal és ősszel rendezték meg.
A gyermekek szép könyveket, füzeteket, édességet, ceruzákat, stb. kaptak, melyet örömmel
fogadtak.
A támogatás felhasználásáról a számla másolatok a beszámoló mellékletét képezik.
Pásztorné Varga Rozália képviselő
A diákok és az intézmény dolgozói nevében is megköszöni a képviselőtestület által nyújtott
támogatást. Reményét fejezi ki, hogy ebben az évben is kapnak segítséget a nyelvi versenyek
megrendezésére.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
3/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Szlovák nyelvi versenyek szakmai és pénzügyi beszámolója.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a DÁMK
Általános Iskola szlovák nyelvi versenyek támogatásáról szóló 2012.
évi szakmai és pénzügyi beszámolót.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy szlovák önkormányzatunk a DÁMK Óvoda játékbeszerzését 50.000.-Ft-tal
támogatta. A támogatás felhasználásáról a számlamásolatok a beszámoló mellékletét képezik.
A beszámolóban leírják: A 2012-es évet vegyes csoporttal kezdtük meg, fele nagycsoportos
korú, fele kiscsoportos korú. A 3-4 éves gyerekek életkori sajátossága, hogy a társaiktól
külön, magányosan tevékenykednek. Ebben a korban legjellemzőbb játékfajta a gyakorló
játék. Ez azt jelenti, hogy az autókat ebben a korban fel-le esetleg körbe tologatják, ringatják a

babákat, rakosgatják a kockákat. Nagyobb mennyiségű játékra van szükség, hisz a kicsik még
nem tudják kivárni, hogy egy-egy játékot átadja a játszópajtásuk. Az évek során a
gyakorlójátékban használatos játékszerek elhasználódtak, ezért ezeket mihamarabb pótolni
kellett. A nagyobbak körében igen közkedvelt az autópálya, melyet több részletből lehet
összerakni, ezért szeretnénk tovább bővíteni. Lehetővé tesz sokféle szerepjátékot, közlekedési
szabályok betartását, mely kitartást, türelmet követel a gyermekektől.
A másik fejlesztő játékunk a Jáva játék, mely a régi idők egyik legkedveltebb konstruáló
játéka. Fejleszti a gyermekek kézügyességét, kreativitását, fantáziáját.
A nemzetiségi önkormányzattól kapott 50.000.-Ft-ot olyan játékokra költöttük, melyek
megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, esztétikusak, egyedül és többen is
játszhatnak vele óvodásaink.
Köszönjük szépen a nemzetiségi önkormányzatnak a támogatást.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
4/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
DÁMK Napközi Otthonos Óvoda
játék beszerzéséről szakmai és pénzügyi beszámoló.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a DÁMK
Napközi Otthonos Óvoda játékbeszerzéséről szóló 2012. évi szakmai és
pénzügyi beszámolót.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy szlovák önkormányzatunk a DÁMK Óvoda által szervezett Nemzetiségek
Napját 20.000.-Ft-tal támogatta. A támogatás felhasználásáról a számlamásolatok a
beszámoló mellékletét képezik.
A beszámolóban leírják: 2012. november 30-án tartottuk a nemzetiségi hagyományőrző
napunkat. Idén a „tök” témakörében. Ezt a programot 20.000.-Ft-tal támogatta a község
szlovák nemzetiségi önkormányzat.
Már a program előtti napokon is olyan tevékenységeket terveztünk, melyekkel erre a napra
motiválhatjuk, hangolhatjuk a gyermekeket. A kész munkákkal díszítettük óvodánkat. Péntek
reggel két mesével indítottuk a napot. Egy szlovák és egy magyar mesét báboztunk az
óvodásoknak. A mese után a tízórait fogyasztottuk el, amely sütőtökös muffin volt. A
továbbiakban két helyszínen folytatódott a nap. Az egyik csoportban mécseseket készítettünk,
amely több területen is fejlesztette a gyermekeink képességeit. A másik csoportban
papírtányérból barkácsoltunk sütőtököt. Technikája: festés szivaccsal, krepp-papír sodrása és
ragasztás. A tartalmas munkálkodás után a szülők által készített salátákból lakmározhattak a
kicsik: vitamin saláta és sütőtök volt a menü. A napot szlovák gyermekdalok eljátszásával,

énekléssel zártuk. Élményekben gazdag, tartalmas napot töltöttünk együtt a gyerekekkel és a
szülőkkel. A szülőktől sok segítséget kaptunk céljaink eléréséhez.
Köszönjük szépen a nemzetiségi önkormányzatnak a támogatást.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
5/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
DÁMK Óvoda Nemzetiségek Napjáról szakmai és pénzügyi beszámoló.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a DÁMK
Óvoda Nemzetiségek Napjáról szóló 2012. évi szakmai és pénzügyi
beszámolót.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy szlovák önkormányzatunk a DÁMK Általános Iskola által szervezett
Nemzetiségek Napját 30.000.-Ft-tal támogatta. A támogatás felhasználásáról a
számlamásolatok a beszámoló mellékletét képezik.
A beszámolóban leírják: December 15-én másodszor rendeztük meg a nemzetiségek napját
iskolánkban. Délelőtt a gyerekek – forgószínpad szerűen – négy helyszínen mélyülhettek el a
hazánkban élő nemzetiségek hagyományaiban. (Táncház, tájház, kézműves, könyvtárismeret.)
Vendégül láttuk a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár két dolgozóját, akik
szórakoztató feladatokkal lepték meg tanulóinkat. A tájház udvarán álló kemencében sült
fahéjas almát ettünk, és forró teát ittunk. A 20 kg almát ajándékba kaptuk az
„iskolagyümölcs” program vállalkozójától, melyet megköszönünk. A program zárásaként
megjutalmaztuk tanulóinkat.
Elnök megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
6/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
DÁMK Általános Iskola Nemzetiségek Napjáról
szakmai és pénzügyi beszámoló.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a DÁMK

Általános Iskola Nemzetiségek Napjáról szóló 2012. évi szakmai és
pénzügyi beszámolót.
Nagy Tamás elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk a Jasná Jesen Nyugdíjas Egyesületnek az elmúlt
évben 100.000.-Ft támogatást nyújtott. A támogatás felhasználásáról a számlamásolatok a
beszámoló mellékletét képezik.
Rakitai Jánosné Jasná Jesen Nyugdíjas Klub elnöke
Beszámoló kiegészítéseként elmondja, hogy március 13-14-én Solt városban
szavalóversenyen, illetve az énekkarral is részt vettek. A szavalatokat Botlik Sándorné,
Mondovics Péterné és saját maga adta elő. Március 15-én a helyi rendezvényeken vettek részt.
Február 28-án vacsorát rendeztek, melyre a dunavecsei Kék-Duna énekkart és a kiskőrösi
Szlovák Nemzetiségi Ének és Citera Együttest is meghívták. A süteményeket az énekkar
tagjai készítették.
Május 15-én Kóspallagon XV. Nemzetiségi Találkozón vettek részt.
Május 20-án Kiskőrösre a Rétes-Fesztiválra voltak hivatalosak. Minden alkalommal szívesen
mennek, fogadásuk szeretetteljes.
Nyugdíjasaik 3 alkalommal voltak Kiskunmajsán termálfürdőben.
Elmondja, hogy a Magyarországi Szlovákok Szövetségétől pályázaton 100.000.-Ft-ot nyertek,
ezúton köszöni meg Nagy Tamás elnök úr segítségét a pályázat elkészítésében.
A Takarékszövettől 20.000.-Ft támogatást kaptak, tagdíjból 90.000.-Ft bevételük volt. Ezen
kívül a Haladás Mg. Zrt. burgonyával, kukoricával támogatta klubjukat, illetve az ABC 10 %
kedvezményt biztosított a nyugdíjas vacsorák megrendezéséhez, és pogácsát, stanglit
ajándékoztak.
Jelenleg a bankszámlájukon 19.346.-Ft van, a házipénztárban 7.200.-Ft gyűlt össze.
Megköszöni a képviselőtestület elmúlt évi támogatását, reményét fejezi ki, hogy
lehetőségeikhez mérten ebben az évben is támogatják klubjukat.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
7/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Nyugdíjas Klub szakmai és pénzügyi beszámolója
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a Nyugdíjas
Klub 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy a Slnecnici Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport 2012. évben
80.000.-Ft támogatást kapott szlovák önkormányzatunktól.
Kéri Sebők Szilvia tánccsoportvezetőt, hogy ismertesse a támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót.
Sebők Szilvia
Köszönti a képviselőtestület tagjait.
Elmondja, hogy a kapott támogatást a következőkre fordítottuk:
Ruhaanyag és egyéb alapanyag a hiányzó, vagy tönkre ment kosztümök pótlására, újak
megvarrásához, varrási kellékek, 1 pár férfi csizma, a táncosok megvendégelése.
Közel 60 fiatallal 5 korcsoportban dolgoztunk. Egy óvodai, két általános iskolás, két ifjúsági
csoportunk volt.
2012-ben elsősorban a szűkös anyagi lehetőségeknek köszönhetően főleg helyi
rendezvényeknek voltunk szereplői. Testvériskolai kapcsolatunknak köszönhetően azonban
júniusban Svaty Peterben tartottunk nyúlfarknyi bemutatót. Táncosaink óriási részt vállalnak
minden évben a szüreti bál megszervezéséből, és továbbra is partnerei vagyunk a Nemzetiségi
Önkormányzatnak a Pünkösdölő című program szervezésében, lebonyolításában.
Pályázati pénznek köszönhetően lehetőségünk nyílt koreográfus meghívására. Huszárikné
Böröcz Zsófi tanított táncokat, amikhez készülnek a kosztümök is.
A szüreti menethez az időjárás az idén is végtelenül kegyes volt, szinte nyári kánikula volt
ezen a napon. Így a menetnek és a bálnak is nagy sikere volt. Még soha ennyi pár (13) nem
táncolt, de a bálat látogatók is rekordot döntöttek. A szervezésben és a kivitelezésben nyújtott
hatalmas segítségért köszönet illeti meg Klementisz Imrét és feleségét, Chroncsik Imrét és
feleségét, Botlik Sándornét és Alberczki Imrénét, a helyi és a környékbeli lovasokat, valamint
támogatásukért a települési és a szlovák nemzetiségi önkormányzatot, a helyi vállalkozókat és
magánszemélyeket is.
Külön is megköszönöm Chroncsik Imréné munkáját, akivel a tavalyi évben is azért
dolgoztunk, hogy tánccsoportunk megújuló kosztümökben tudjon a közönség elé lépni.
Ezúton szeretném az önkormányzatnak megköszönni a támogatást, mellyel sikerült ezeket a
célokat megvalósítani és a kínálkozó lehetőségekkel élni.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
8/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Slnecnici Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport szakmai
és pénzügyi beszámolója.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a Slnecnici

Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport 2012. évi szakmai és
pénzügyi beszámolóját.

2./ N a p i r e n d :
Elnök beszámolója az előző testületi ülés óta eltelt időszakról.
Előadó: Nagy Tamás
elnök
Nagy Tamás elnök
Előző ülését a képviselőtestület 2012. december 19-én tartotta.
December 23-án a Tájházban Ádventi ünnepséget tartottunk. Megköszöni az iskola, az óvoda,
Klementisz Imre és felesége, illetve minden résztvevő segítségét.
December 26-án istentisztelet volt az evangélikus templomban, mely szlovák nyelven is
elhangzott. Megköszöni a nyugdíjas klub, illetve a gyermekek műsorát. A falu lakossága
örömmel fogadta a műsort. Az viszont nehezményezte, hogy az istentisztelet késői órában
volt, melyet a lelkész asszonynak is elmondott.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
9/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakról.
Határozat
1./

Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző
testületi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

3./ N a p i r e n d :
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által kiírandó pályázat tárgyalása.
Előadó: Nagy Tamás
elnök
Nagy Tamás elnök
Elmondja, hogy 2012. december 19-i ülésen 60/2012. sz. Szlov. Önk. határozatban döntöttünk
a 2013. január hónapban kiírandó pályázatról. Pályázatot nyújthatnak be helyi szervezetek,
általános iskola, illetve óvoda. A pályázatot szlovák nyelvű programokra, folklór

programokra, iskola szlovák nyelvű programjainak támogatására, illetve nyelvművelésre, stb.
lehet benyújtani. Pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 8. a pályázati adatlap
kitöltésével. A pályáztok elbírálása 2013. február 13. Az elhangzottak természetesen csak
javaslatok, a képviselőtestület dönthet másként is.
Megkérdezi, hogy a pályázati kiírással kapcsolatban van-e kérdés, vagy más javaslat.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
10/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Pályázati kiírás és támogatási kérelem adatlapjának elfogadása.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2013. évi
pályázati kiírást, s a támogatási kérelem adatlapját az alábbiak szerint:

Slovenská samospráva v Dunaed´háze vypisuje
SÚBEH NA PODPOROVANIE
SLOVENSKÝCH SPOLKOV A PROGRAMOV V

DUNAED´HÁZE

Termín zaslania súťažných prác: 08. februára 2013
Rozhodnutie samosprávy: 13. februára 2013
Do súbehu sa môžu prihlásiť:
–

spoločenské organizácie,

–

základná škola, škôlka

Cieľ: Podpora programov školských a mimoškolských čínnosti, folklórnych súborov,
folklórnych skupín.
Uprednostňujú sa:
- programy, ktoré prebiehajú najviac v slovenskom jazyku,
- programy, slúžiace na zachovanie slovenských ľudových tradícií, piesní a hudby,
- programy, slúžiace na zachovanie jazyku

Žiadosť o podporu treba zaslať na tlačive, ktoré si možno zaobstarať u členov Slovenskej
samosprávy v Dunaed´háze:

Informácie: Tomáš Nagy (tel: 78/573-020)

Slovenská samospráva v Dunaed´háze

TLAČIVO
pre žiadosť o finančnú podporu na rok 2013

Žiadateľ (organizácia): ...................................................................................................................
Číslo účtu: ......................................................................................................................................
Názov a adresa banky: ....................................................................................................................
Kontaktná osoba (meno a adresa): .................................................................................................
Telefón: ................................................................................. Email: .............................................

Krátky rozpis programu: ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Požadovaná výška príspevku v HUF: ........................................................................................

Podpis kontaktnej osoby

Dátum:.............................2013 v Dunaed´háze

4./ N a p i r e n d :
Egyéb ügyek
Nagy Tamás elnök
A 2012. december 19-i ülésen 63/2012. sz. Szlov. Önk. határozatban döntöttünk arról, hogy
2013. április hónapban rendezzük meg a Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozót. A
találkozót április 6-ában javasolja megtartani. A Slnecnice Tánccsoport mellett az
információk alapján pilisszentlászlói és a hartai Táncegyüttes is szívesen fellépne a
rendezvényen, javasolja meghívásukat.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vagy más javaslat.
Mivel nincs, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak.
A képviselőtestület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
11/2013. sz. Szlov. Önk. hat.
Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó időpontjának meghatározása.
Meghívott együttesek részvétele.
Határozat
1./

Dunaegyháza
Község
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
képviselőtestülete egyhangú igen szavazattal a Napraforgó Nemzetiségi
Táncos Találkozót 2013. április 6-án rendezi meg.

2./

Táncos Találkozóra a Slnecnice Tánccsoportot, Pilisszentlászló és Harta
települések Táncegyütteseit hívja meg.

Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgató
Elmondja, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete 800.000.-Ft-tal
támogatta az iskola tanulóit, mely két napos szlovákiai kirándulást tartalmaz. Ezennel minden
képviselőt szeretettel meghív a kirándulásra. Időpontot, illetve konkrétumokat ezzel
kapcsolatban még nem tud mondani. Megköszöni a támogatást.
Nagy Tamás elnök
Megkérdezi, hogy az intézmény átadás-átvétele kapcsán történt-e olyan esemény, mely a
nyelvoktatást, illetve a nemzetiségi iskola mivoltát érintette, vagy érintheti most, illetve a
jövőben.
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgató
Profilváltás nem lesz. Értekezleten elmondta, hogy a tervezett szerint heti 6 órában lesz
szlovák nyelvoktatás.
Elmondja még, hogy az ingóságok február 15-ig kerülnek átadásra. A helyi tantervet március
30-ig módosítani szükséges.
Rakitai Jánosné Jasná Jesen Nyugdíjas Klub elnöke
Megkérdezi, hogy melyik osztálytól van angol szakkör?
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgató
Angol szakkör 3. osztálytól van, 2 csoportban oktatják a gyermekeket.
Elmondja, hogy a gyermeklétszámuk drasztikusan csökken, ami jelenleg 93 fő. A tanév végén
16 fő 8. osztályos tanuló elballag, s 11 fő 8. osztályos tanuló lesz a következő tanévben. Így
tanulóik létszáma 90 fő alá csökken 2013. szeptember 1-től. A gyermekeket különböző okból
átíratják 6 osztályos gimnáziumba, illetve a szomszédos település általános iskolájába. Az a
gyermek, aki helyi iskolánkban kitűnő tanuló volt, a másik iskolában is kitűnő tanuló, akinek
pedig rosszabb az eredménye a másik oktatási intézményben sem mutat javulást.
Rakitai Jánosné Jasná Jesen Nyugdíjas Klub Elnöke
Megkérdezi, hogy szeptembertől hány fő első osztályos lesz az iskolában?
Szűcsné Takács Zsuzsanna Általános Iskola igazgató
A szeptemberben 11 első osztályos tanuló kezdi meg a tanévet.
Nagy Tamás elnök
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás február 11-én 18 órakor lesz a
Művelődési Házban.
Megkérdezi, hogy az egyéb ügyek keretében van-e még valakinek kérdése, vagy
hozzászólása.

Mivel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmft.

Nagy Tamás
elnök

Pásztorné Varga Rozália
jkv. hitelesítő

