
1 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
130.009-16/2019. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 03. napján 10 óra 15 perces kezdettel a közmeghallgatás kapcsán megtartott 
testületi ülésén. 

 
Helyszín: Bükkszentlászló, Közösségi Ház 
 
Jelen van: Bárány Péter elnök és Varga Árpádné testületi tag 
 
Távol maradt: Eszláriné Markó Mónika elnök-helyettes 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
Tóthné dr. Pail Erzsébet jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző, 
Hegedűsné Asztalos Ildikó költségvetési ügyintéző 
 
 
Bárány Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 2 tagja megjelent, így az 
közmeghallgatás ülése határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, míg a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladattal Varga Árpádnét bízza meg. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 2 igen szavazattal az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
Bárány Péter elnök: Törvény írja elő – működésük feltétele –, hogy évente legalább egy alkalommal 
közmeghallgatást tartsanak. A meghívó – ugyanúgy, mint a testületi ülésre – elkészült, kiküldésre került, 
valamint közérdekű közleményt tettek közzé, amiből a lakosság tájékoztatást nyerhetett. Amennyiben 
kérdése lett volna a lakosságnak a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzathoz, elsősorban nemzetiségi 
feladatokra vonatkozóan, a válaszadásnak szívesen eleget tettek volna. Mivel nem érkezett kérdés, úgy 
látja, minden rendben van, Önkormányzatuk jól működik. Önkormányzatuk fontos feladatának tartja, 
hogy amit a törvény előír, azt elvégezzék, mint a hagyományőrzés, nyelvápolás és a szlovák kultúra 
ápolása. Fájó pont, hogy 1997-ben bezárt az iskola, és megszűnt a szlovák nyelv oktatása, nemcsak 
Bükkszentlászlón, hanem Miskolcon is. 1998-ban jött létre a szlovák nyelvű tagóvoda (a Batsányi János 
Óvoda Tagóvodája), akik megpróbálják olyan jellegű műsorokkal szórakoztatni a fiatalokat, időseket, 
amelyek a szlovák hagyományokat felelevenítik, a nyelvet megőrzik. A szlovák nemzetiségi szülőkhöz 
tartozó gyerekek különböző iskolákban tanulnak, őket összehozni egy helyre nehéz. Volt rá korábban 
kísérlet, hogy akár középiskolás szinten az Andrássy Szakközépiskolában nulladik évfolyamon ilyen 
jellegű oktatás beinduljon. Ez két évig működött, még Szlovákiából is jártak át diákok tanulni, de sajnos 
érdeklődés hiányában a képzés megszűnt. Próbálja Önkormányzatuk a továbbiakban is erősíteni a 
hagyományőrzést, a kultúra és a nyelv fenntartását. Megjegyzi, ahol nincs ilyen jellegű iskola, ott a kultúra, 
a hagyomány is egy kicsit háttérbe szorul. Úgy látja, ez országos szinten is problémát jelent, hogy nincs 
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utánpótlás, megfelelő megbecsülése ennek az egész szlovák nemzetiségnek. Előbb-utóbb gondok lesznek 
ezen a téren. Pozitívként szeretné megemlíteni, hogy országos szinten már megjelent egy-két fiatal a 
Szlovák Szövetségben, de az Országos Szlovák Önkormányzatnál is. Sajnos nem ez a jellemző, 
Bükkszentlászlón sem. A választás alkalmával kiadták számukra azokat a neveket, akiket megkereshettek 
ajánlásért, és öröm volt számára, hogy nemcsak Bükkszentlászlón, hanem Miskolc város több területén 
is voltak regisztrált szlovákok. A rendezvényeik kapcsán nem tudja, melyik lenne ideálisabb a helyszín 
tekintetében, úgy ahogy eddig volt, hogy Bükkszentlászlón rendezik legtöbb programjukat, de ide a város 
többi területéről kevésbé érkeznek. Azonban, ha a belvároshoz közel szerveznék meg programjukat, 
akkor az a bükkszentlászlóiaknak esne ki a távolság miatt. Többek között ezért is inkább bükkszentlászlói 
fókusszal szerveződnek rendezvényeik, de próbálják tudtára adni az embereknek, hogy ez fontos, jöjjenek 
el a rendezvényeikre. Megjegyzi, vannak sikereik, de kurdarcaik is. Példaként említi, hogy vannak, akik 
mostanság települtek be Bükkszentlászlóra, és ők mondják, hogy minek ezzel a szlováksággal foglalkozni, 
amikor ez egy 300 éves történés, ennek már nincs semmi értelme. Persze, ők mondhatják, nem tudják, 
nem ismerik a történelmüket, nem ismerik azt, hogy ezek a nagyszülők, szülők mennyi mindent tettek 
azért, hogy Bükkszentlászló fennmaradjon. Minden generáció tett valamit hozzá, hogy úgy fejlődjön, 
hogy megmaradjon. Miattuk, az ő tiszteletük miatt szerinte ezt továbbra is fenn kell tartani. Azért is 
fontos törődni ezzel a történelmi résszel, mert ők 300 éve itt élnek, magyarok, ezt egyértelműen ki kell 
jelenteni, azonban a szlovák nemzetiséghez tartoznak. Őseik tiszteletéből adódóan magyarok, akik itt 
élték meg az 1848-es szabadságharcot, részt vettek az I. és II. világháborúban, 56-os forradalomban, tehát 
minden szállal ide kötődnek. De a múlt miatt ezt a nemzetiségi önkormányzatot fenn kell tartani, nem 
hobbiból, hanem azért, mert megbecsülik azokat, akik ezt a nemzetiségi önkormányzatot annak idején 
létrehozták.  
 
Megkérdezi a Testület tagjait, hogy van-e hozzászólás, javaslat, mely a közmeghallgatáshoz kapcsolódik. 
Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Testület munkáját és 11.00 órakor bezárja az ülést. 
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……………………………… …………………………………….. 
Bárány Péter Varga Árpádné 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
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Tóthné dr. Pail Erzsébet Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
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