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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült 2007. december 27. napján 15.00 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak a sze-

gedi Nemzetiségek Házában (Szeged, Osztróvszky u. 6.) tartott képviselő-testületi ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Racskó Tamás, alelnök 

 Csirik György, tag 

 Dr. Ocsovszki Imre, tag 

 Pálné Makai Ildikó, tag 

 

Racskó Tamás köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Szegedi Szlovák Önkor-

mányzat 4 fő jelenlétével határozatképes.  

 

A Szegedi Szlovák Önkormányzat dr. Ocsovszki Imrét jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja. 

A testület 4 igen szavazattal dr. Ocsovszki Imrét jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Racskó Tamás javaslatot tesz a meghívó alapján a napirend elfogadására. Módosítási javaslat 

nem érkezett, így Racskó Tamás felteszi az alábbi napirendet szavazásra: 

 

1. Egyes 2007. évi elnöki döntések megerősítése  

2. Az evangélikus egyházzal kötött megállapodás 10 éves jubileuma  

 

A testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
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1. napirendi pont 

Racskó Tamás kifejti, hogy az év során több olyan elnöki (ill. részben alelnöki) döntés szüle-

tett, amely ugyan előzetesen egyeztetve lett a képviselőtestülettel, de határozathozatalra nem 

került sor. A jelen ülés tárgya, hogy a testület ezen döntéseket határozati formában ratifikálja. 

Az alelnök egyben kifejezi azon elhatározását, hogy a jövőben az ilyen jellegű döntésekhez 

való formális testületi hozzájárulás a döntés végrehajtását megelőzően szülessen meg. 

 

 

Racskó Tamás elmondja, hogy a Szegedi Szlovák Önkormányzat és a Szegedi Szlovákok 

Egyesülete a 2006. év legeleje óta közösen üzemelteti a „Szegedi szlovákok honlapját”, 

amely a két entitás közös, kétnyelvű portálja a szlovák www.segedinskislovaci.hu, ill. a ma-

gyar www.szegediszlovakok.hu doménnevek alatt. Ez a portál szolgál a helyi – szlovák, ill. 

többségi – közösség tájékoztatására, így többek közt az önkormányzat itt hozza nyilvánosság-

ra a határozatait. Technikai okok (pl. a doménregisztrációt végző adminisztratív igényei) mi-

att a weblapot formálisan a Szegedi Szlovákok Egyesülete üzemelteti, de az eltelt időben eh-

hez az önkormányzat anyagiakkal, technikailag, személyileg és pályázatírásbeli támogatással 

hozzájárult, és ezt a jövőben továbbra is meg kívánja tenni. Ennek megfelelően a portál 

szoftverének licencszerződésében az önkormányzat az egyesület kizárólagos jogutódjaként 

szerepel.  

 

Az alelnök javasolja, hogy a testület foglalja határozatba a weblap fenntartása iránti elkötele-

zettségét. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás szavazásra bocsátja a javaslatot. A 

testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, és a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

19/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat a Szegedi Szlovákok Egyesülete által működtetett, „Sze-

gedi szlovákok honlapja” elnevezésű webportált – az egyesülettel egyetértésben – közös 

üzemeltetésűnek tekinti. A weblap sikeres fenntartásához a kezdetektől adott anyagi, tech-

nikai, személyi, pályázatírásbeli, ill. egyéb jellegű támogatáshoz hasonlóan az önkormányzat 

a jövőben is vállalja a részfenntartóként rá háruló feladatokat és kötelezettségeket. 
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Racskó Tamás kifejti, hogy viszonylag kevés olyan publikáció kerül kiadásra, amely a dél-

alföldi szlovák régió kulturális sokszínűségét mutatná be nem monografikus-szaktudományi, 

hanem a szélesebb közvélemény által is értelmezhető formában. Ezért támogatta az elnök az 

önkormányzat nevében a Napút kulturális folyóirat „Ej, otvárajte vráta!” c. 2007. szeptemberi 

(IX. évf. 7. sz.) tematikus szlovák számának megjelenését 40 000 Ft-tal. A szám magyar 

nyelven készült, így az az olyan, a nyelvet már nem teljesen bíró, de kulturálisan még kötődő 

nagyvárosi szlovákságot is elérheti, mint amilyen a szegedi közösség. Az összeállítás a dél-

alföldi régión túl kitekintést nyújt a pilisi és Galga menti szlovákságra is, ugyanakkor Szege-

det több szerző és téma is reprezentálja. A tematikus szám on-line változata elérhető a 

http://www.inaplo.hu/na/naput_2007/2007_07/tartalom.html címen.  

 

Az alelnök kéri a testületet, hogy határozattal erősítse meg a Napút kulturális folyóirat szlo-

vák tematikus számához való hozzájárulást. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás 

szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

20/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete egyetért az elnök azon döntésével, hogy az ön-

kormányzat nevében a Napút kulturális folyóirat „Ej, otvárajte vráta” c. tematikus szlovák 

számának megjelenését támogatta, és ezt a kisebbségi kulturális önkormányzatisághoz kap-

csolódó, azt erősítő mecenaturális feladatkör teljesítésének tekinti. 

 

 

Racskó Tamás szerint, mivel a Szegeden élő szlovákoknak – a szlovák szakos egyetemistákat 

leszámítva – a diaszpórahelyzetből adódóan nincs lehetősége a szlovákság történelmével a 

közoktatás keretében megismerkedni, ezért az önkormányzat kiemelt feladata, hogy az ilyen 

jellegű ismeretszerzésre egyéb alkalmak keretében lehetőséget biztosítson. Emiatt támogatta 

az elnök az önkormányzat nevében 30 000 Ft-tal a Szlovák Nemzeti Múzeum „Slovensko 

v 16.–19. storočí” c. kiállításának 2007.11.28 és 2008.01.24 közti szegedi bemutatóját, illetve 
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a kapcsolódó tudományos szimpóziumot. A kiállítás anyaga on-line tanulási és oktatási se-

gédeszközként elérhető (és a kiállítás vége után is elérhető marad) a Szegedi szlovákok hon-

lapján a http://www.segedinskislovaci.hu/index.php?pgl=sk&pgn=news&pgp=

slov_16_19_stor címen. 

 

Az alelnök kéri a testületet, hogy határozattal erősítse meg a „Slovensko v 16.–19. storočí” c. 

kiállítás megrendezéséhez való hozzájárulást. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Ta-

más szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszava-

zat nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

21/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete egyetért az elnök azon döntésével, hogy az ön-

kormányzat nevében a „Slovensko v 16.–19. storočí” c. kiállítás és a kapcsolódó tudomá-

nyos szimpózium szegedi megrendezését támogatta, és ezt a kisebbségi kulturális önkor-

mányzatisághoz kapcsolódó, azt erősítő oktatási feladatkör teljesítésének tekinti. 

 

 

Racskó Tamás kifejti, hogy az önkormányzat részt vett a jelenkori magyarországi szlovák 

irodalmat – benne szegedi reprezentánssal – bemutató blokk megszervezésében a 2007. feb-

ruár 20-án az anyanyelvek napja alkalmából rendezett irodalmi est keretén belül. Ennek kü-

lön anyagi vonzata nem volt, de technikai, személyi, kapcsolati, illetve közönségszervezési 

téren erőforrásokat igényelt az önkormányzattól.  

 

Az alelnök kéri a testületet, hogy határozattal erősítse az anyanyelvek napja szlovák blokkjá-

nak megrendezéséhez való hozzájárulást. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás 

szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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22/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete egyetért az elnök azon döntésével, hogy az ön-

kormányzat nevében az anyanyelvek napja alkalmából a 2007. évben rendezett szlovák 

irodalmi blokk szervezését elvállalta és kivitelezte, mert ezt a kisebbségi kulturális önkor-

mányzatisághoz kapcsolódó, azt erősítő kulturális-népismereti feladatkör teljesítésének te-

kinti. 

 

 

Racskó Tamás elmondja, hogy az önkormányzat – abból kiindulóan, hogy a szlovák nyelvű 

felsőoktatásból adódóan Szeged az ország egyik kiemelkedő szlovák centruma – támogatni és 

sokasítani kívánja a szlovák vonatkozású kulturális rendezvényeket. Így járt el a Viktor 

Ševcík szlovák festőművész akvarellképeinek „Košické impresie” címmel 2007.11.20 és 

2007.12.03 között megrendezett tárlata esetén is. Ennek külön anyagi vonzata nem volt, de 

technikai, személyi, kapcsolati, illetve közönségszervezési téren erőforrásokat igényelt az 

önkormányzattól. Mivel a kiállítást a békéscsabai szlovák főkonzulátus rendezte, és a meg-

nyitón Ján Süli főkonzul mondott beszédet, ez a program alkalmas volt az önkormányzat re-

gionális, ill. anyaországi kapcsolatainak erősítésére is. 

 

Az alelnök kéri a testületet, hogy határozattal erősítse meg a „Košické impresie” c. tárlat 

megrendezéséhez való hozzájárulást. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás szava-

zásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

23/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete egyetért az elnök azon döntésével, hogy az ön-

kormányzat részéről a „Košické impresie” c. tárlat bemutatásában részt vállalt, mert ezt a 

kisebbségi kulturális önkormányzatisághoz kapcsolódó, azt erősítő kulturális, ill. kultúrpoliti-

kai feladatkör teljesítésének tekinti. 
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Racskó Tamás kifejti, hogy az önkormányzat alapítása óta együttműködik a megyei Móra 

Múzeummal szlovák vonatkozású kiállítások és események szervezésében. Ezért a felek elér-

kezettnek látták, hogy ebbéli évtizedes elkötelezettségüket együttműködési megállapodás 

keretében formalizálják.  

 

Az alelnök kéri a testületet, hogy határozattal ratifikálja a megyei Móra Múzeum történeti 

osztályával kötött együttműködési megállapodást. Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó 

Tamás szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-

vazat nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

24/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat testülete elismerve az önkormányzat alapítása óta folya-

matosan meglévő évtizedes együttműködést a szlovák vonatkozású kiállítások és esemé-

nyek szervezésében, valamint kifejezve a hasonló együttműködés jövőbeni intenzív folytatá-

sának szükségességét, elfogadja és hatályba lépteti az önkormányzat és a Móra Ferenc 

Múzeum – Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma Történeti Osztálya között létrejött 

együttműködési megállapodást.  

 

 

 

2. napirendi pont 

Racskó Tamás elmondja, hogy ez év október 12-én lett 10 éves a hivatalos együttműködés az 

önkormányzat és a Szegedi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház között. Tekintve a ma-

gyarországi evangélikus egyház – mérvadó részben – szlovák gyökereit, valamint az evangé-

likus egyház jelentőségét a szlovákság körében, a szlovák kulturális identitás létrejöttében és 

fenntartásában, különös tekintettel a dél-alföldi szlovák közösségekre, az alelnök javasolja, 

hogy a jubileum alkalmából az önkormányzat határozatban erősítse meg a 10 évvel ezelőtti 

megállapodást. 

 



Szegedi Szlovák Önkormányzat – Segedínska slovenská samospráva 
Jegyzőkönyv, 2007. december 27. 

 
 

– 7 – 

Módosítási javaslat nem érkezett. Racskó Tamás szavazásra bocsátja a javaslatot. A testület 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2007. (12.27) Szlovák Ö. 

H A T Á R O Z A T  

A Szegedi Szlovák Önkormányzat tekintve a magyarországi evangélikus egyház – mérvadó 

részben – szlovák gyökereit, valamint az evangélikus egyház jelentőségét a szlovákság kö-

rében, a szlovák kulturális identitás létrejöttében és fenntartásában, különös tekintettel a dél-

alföldi szlovák közösségekre, megerősíti a Szegedi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház-

zal kötött, a 7/1997. (V.15.) KÖ sz. határozatával elfogadott és 1997. október 12-én hatályba 

lépett együttműködési megállapodást annak 10 éves jubileuma alkalmából; egyben kifejezi 

igényét az együttműködés további elmélyítésére.  

 

 

Racskó Tamás megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolat-

ban. Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás, és javaslat. Meg-

állapítja, hogy nincs. Megköszöni a jelenlévőknek az aktív közreműködést, több napirendi 

pont nem lévén az ülést bezárja. 

 

 

 

Szeged, 2007. december 27. 

 

 

 

 

 

 ___________________________ _________________________ 
 Racskó Tamás Dr. Ocsovszki Imre  
 alelnök (jegyzőkönyvezető) jegyzőkönyv-hitelesítő 


