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Miskolc Megyei Jogú Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.069-14/2022 

 
JEGYZŐKÖNYV 

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

2022. december 5. napján 10 óra 00 perces kezdettel megtartott közmeghallgatásán. 
 
Helyszín: Bükkszentlászló, Közösségi Ház 
 
Jelen van: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika elnök-helyettes és Varga Árpádné testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
 
Dr. Maksa Bence    jogi ügyintéző a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda     önkormányzati ügyintéző 
Klamancsek Anita                 pénzügyi ügyintéző 
Tóth-Gál Adrienn   belső ellenőr 
 
 
Bárány Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagja megjelent, így a 
közmeghallgatás ülése határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, míg a 
jegyzőkönyv-hitelesítői feladattal Varga Árpádnét bízza meg. A törvényi feltételeknek eleget téve kéri, 
szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak.  
 

A Testület 3 igen szavazattal az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
Bárány Péter elnök: Szükségesnek tartja előadni, hogy ünnepies közmeghallgatásnak lehet tekinteni a 
szlovák iskola rendezvényét, ahol valóban felmerültek kérdések és beszéltek arról, ami tulajdonképpen 
őket érdekli. Honnan ered a szlovák nemzetiség?  1712-ben - akkor jegyzi a történelem, de azt mondják, 
hogy az 1700-as években -, a Bükkben üveghutákat létesítettek Mária Terézia idején és ezeknek az 
üveghutáknak a működtetéséhez hívtak meg német, ruszin, szlovák szakembereket. Ők telepedtek meg 
itt és létrehozták magát a települést. A későbbiek során, mivel az üveghuták működtetéséhez rengeteg 
fára volt szükség, a hamuzsír elkészítéséhez, így távolabbra mentek, így keletkezett az ó-huta elnevezés. 
Ezek az emberek életet leheltek ebbe a korábban lakatlan településbe, létrehozták az utat, a 
hangyaszövetkezetet, kultúrházat, iskolát, templomot. Nincs olyan sok közösségi létesítmény, de ezeknek 
az embereknek és az akár puszta kézzel történő munkájuknak köszönhető, hogy felvirágoztatták ezt a 
települést. Gyermekek nőttek fel és jártak iskolába. Elevenen él benne, hogy a Ratkó korszakban, amikor 
Ratkó Anna egészségügyi miniszter közreműködésével betiltották az abortuszt és adót vetettek ki arra, 
akinek nem volt gyermeke. Ezekben az osztályokban összesen 66 gyerek járt, ez egy 16,5-es átlag. Ezért 
mondta az óvónőknek, hogy ha azt az időt élték volna, akkor 49 gyerek lenne az óvodákban. Ezzel 
szemben most van 8-9. Kérdésként teszi fel, hogy miért van az, hogy csökkent ez a létszám. Szerinte, 
amikor törvény született arra vonatkozóan, hogy mielőtt a gyermekek általános iskolába mennek 3 évet 
óvodába kell járniuk, óvoda még nem volt Bükkszentlászlón. Így a gyerekeket Miskolcra járatták, az 
érintettek közé ő is beletartozott, mert ekkor volt az, hogy a nagyobbik gyereküket vitték az óvodába. 
Amikor a kisebbnek is mennie kellett, akkor a nagyobb átkerült az iskolába. A szülők mindegyike aktív 
kereső volt, ezért morzsolódott le ez a létszám, olyannyira, hogy ’97-ben bezárt ez az iskola. Kísérletet 
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tettek arra, hogy az óvodát a régi iskola épületében helyezik el, felújítják, de statikailag nem volt megfelelő, 
ezért lebontották. Gondot jelentett a telkek elhelyezkedése is, ezért döntöttek úgy, hogy osztatlan telken 
fogják megépíteni az épületet. A kisgyerekes családoknak, véleménye szerint, nagyon kényelmes, hogy ide 
járhatnak a gyermekeik. A létszámcsökkenést éli meg most Répáshuta is. Ezen a településen is volt önálló 
iskola, azonban a diákok alacsony létszáma miatt Bükkszentkeresztre kell járniuk a felső tagozatosoknak. 
Amikor Répáshután voltak a Szlovák Kulturális Bizottság ülésén, akkor láthatták, hogy az alsó tagozatban 
is három gyerek van. Azért is maradt meg ez a három gyermek, mert nemzetiségi önkormányzatról van 
szó, kérdéses, hogy az alsó tagozat meddig fog működni. Főleg az idősebbek próbálják a hagyományaikat 
ápolni, annak ellenére, hogy a közhely szerint ez nem szükséges, mert nem beteg és nem kell őrizni, mert 
nem rab. Farsangi rendezvényeket tartanak, például Mikulás nap, húsvéti kántálás. Megélni egészen más, 
mind elmondani. Az, hogy a város közel van, egyrészt jó is, mert van városi közlekedés, központi 
szemétszállítás, de hátrány is, mert jobban asszimilálódnak az emberek, akár a nyelv, akár a hagyományok 
tekintetében. Ennyit szeretett volna mondani és érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása. 
 
Eszláriné Markó Mónika: Az a probléma, hogy nem tudnak pályázni, mert nincsenek olyan 
lehetőségeik, mint Bükkszentkeresztnek, Répáshutának, akiknek saját önkormányzatuk van. A 
faluprogram keretében ezeket a dolgokat nem tudják megvalósítani.  
 
Bárány Péter elnök: Vannak létesítményeik, amelyeket az önkormányzattól kaptak meg működtetésre, 
de nagyobb felújításokat nem végezhetnek, csak az önkormányzat. Amikor ezt jelzik, akkor válaszként 
azt kapják, hogy nincs pénz. Ezt nem panaszkodásként mondják. A művelődési házat a megalakulásuk 
idején, ’96 környékén kapták meg, ezt is nagy huzavonával, mert a három gyereknek ott volt az 
osztályterme és amikor már tudták, hogy nekik is kellene a helyiség, akkor betették a tornatermet. Egy 
helyiséget kértek, amit meg is kaptak. Később szolgálati lakás is működött, azt is nekik adták, de pénz 
nélkül. ’96-ban kaptak egymillió forintot, de ez a pénz már semmire sem elég. Ennek ellenére próbálnak 
tevékenykedni és bevonni a közösséget a hagyományok ápolásába. Tekintettel arra, hogy az óvoda 
nemzetiségi, próbálják a szlovák nyelvet megszerettetni az emberekkel. Aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
a továbbtanulás során elvész ez a tudás. 
Megkérdezi a Testület tagjait, hogy van-e hozzászólás, javaslat, mely a közmeghallgatáshoz kapcsolódik. 
Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Testület és a jelenlévők munkáját. A közmeghallgatást 10 óra 15 
perckor bezárja. 

 
K. m. f. 

 
……………………………… …………………………………….. 

Bárány Péter Varga Árpádné 
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 

.……………………………….. …………………………………….. 
Dr. Maksa Bence Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
 

…………………………………………… 
Dr. Ignácz Dávid 

jegyző 


