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Amely készĹitt @udapest Józsefraros) Roma inkoľmányzat Képviselő-tesĺitetének 2013.12.
Í2-én 9.30 órakoľ megtartott XI. ľendes Testüteti ütéséľől

A napirend 3.1 pontja: Kiizmeghallgatás

Benga oláh TÍbor elntik: A Józsefuiáľosi Roma onkorm źny,zat 2013. évet terveinek
megfelelően végezte. Ttibb kulturiális rendezvényĺ taľtotfunk, az ol<tatás. területén a keľiileti 

'

iskolákkal és óvodĺĺkkal kapcsolatosan a Roma onkormínyzat eg1lĹittmfüödik. A Roma:
onko.mĺĺnyzat együttrnfüddik a nővlírosi Roma oktatási és Kulturális Központ.tal, és több

. keľiileti cigany szewezettel, valamint a Keľtileti Rendőľkapiüínysággal. 2013. évben 30
cigźnyzenészt foglďkoztatott a Jőzsefvárosi onkoľmrányzat a Munkaügyi Ktĺzpont áttat kdtött .

megríllapodas ďapjĺín. A próbfüat a Roma onkorrnĺínyzat fetügyelete alatt a Roma
onkoľmrínyzat szék'hźzában taľtjuk. A Józsefuĺáros! Szabadidős.Egyesiilettel egyiittrľrfütidve
mfüöđtetjük 40 gyermeket fogtalkoztató Värosi Tanodát. A Tanodában jźrő 40 gyermekkel a
tanoda szigon! íĺĺĺśbeli szerződésbe-n foglaltak alapjan mfütiđik egyutt. A program*trľtalma
nagyrészt a tanitź.ĺľa iľrínyul, ezért a Tanoda foglďkoztat mateĺnatikď készsélfejlesztő :

szaktanátt, magyar nyelv és iľodďom készségfejlesztot, ľogopédust és sza|<tanárt,
gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, teľmészettudományolŁat 'oktató szakľrznárt, angol
nyelvi szaktanáľt, szĺmítástechnikai szakanáĺt., töľténelenĺ szak<tnlánt. A tanĺáĺok olyan* .

általrános és középiskolában, illetve felsőoküatísban tanító szakemberek, akiknek naw..
tapasztalata van a hátranyos helyzetű gyermekelĺkel töľténő fog|a|koztatasban, tanodá
munkában

Hoz.zásző|ások:

Bangó ÁÍtila: Írĺĺsuan nyujtotta be az a|ábbi kérdésěĺ ,,f}!a - zot3 köżó.tti időben mit tett a
jelenlegi Roma onkormĺĺnyzata2l ezet cigźny lakossal?''

Benga otáh Tiboľ elnök: A Roma onkoľmrínyzat 20t0 - 2013 közcitt időben maximálisaĺr
teljesítette a kulturĺális programjait, mint ahogy a beszámolómban is elmondtam. 2010 és
2013, köz<itt minden évben 30 - 40 Íős cigłíny zenekat műkĺÍdik Józsefutířosí Cigányzenekar
néven. z}I4.janurír t-tő| 25 ftĺvel isméiĺnáu a zenekat és 2014. mĺírcius t-ioĺ ts fiĺvel

.ti.'."'..



emelkedik. Az oktaťas területén mint ahogy. a beszźmlolómban elmondtżrm 40 hátrĺínyos
helyzetÍĺ általános iskolrĺs gyermekkel foglalřózu* a tanodában a|egképzettebb pedagógusok
ľészvételével. Biztos vagyok abban" hogyaz elÍnúlt években. elkezdett mu4kąnkat ide éľtve a
kultwális, oktatasi és cigany zenészekprogľamjďt ajcivőben is meg fudjuk valósítani'

K. rn. f.

Benga olĺíh Tibor s. k.
Elnök

Szedliczkyné
Szeľvezési és

A jegyzőkönyvi
Kiadva:2014.



JEGYZOKOI\TWI KIVONAT
KészüIt a Józsefváľosi BoIgáľ onkoľmányzat Képviselő-testületének 2013. október 24. napjín

16.00 óľalroľ tartott ülésón

aBudapestIo82Yajdahunyadutcal/bNemzetiségionkormányzatokirodájában

megtartott nyílt 1o. rendes ülésén.
1 Napĺrendi pont
2014. évi költségvetési koncepció

Előterj esztő Kalicov Gize||a elnök (íľásbeli előterj esztés)

Hozzásző|ások, módosító j avaslat nincs

Kalicov Gíze|la elnök: Ennek megfelelően felteszi szavazásta az előteľjesztésben szereplő
javaslatot, miszerint a Józsefurĺľosi Bolgár onkormányzat 2014. évi köItségvetési
koncepciróľĺól szóló határozatźt az alábbiak szerÍnt:

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartőlzkodás szavazatta|,
ellenszavazat és tartőzkodáls nélkĺil elfogadja a javaslatot.

37120 1 3. [X.24.) Jrízsefvárosi Boleáľ onkoľmányzat Határozata :

A Józsefváľosi Bolgáľ Onkoľm ányzat Képviselő-testiĺlete rĺgy dłint, hogy
1.) l-ilI. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja, JKV.ĺ-es, 2-es sz.
melléklete

2.) a20t4. évÍ pľogľalnot, az3. szánrrĺ ľlellék|eíben ľoglaltakkal clfĺlga<lja

3.) 201,4. évi várhatĺó bevételi és kiadási e|őirányzatot, valamint a ttibb éves előzetes

kiitelezettségvá|lalásokat 4. számrĺ mellék]etben fogla|tak alapján határozza meg.

4.) felkéľi az elntiköt, hogy a 2014. évi köItségvetés teľvezésnél a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe

Felelős : Kalicov Gize||a elncjk

Határidő 2014. évi költségvetés teľvezése

kmf.

Koloai Lajos sk.
j e gyz ő kÓnyv hit e l e s ítő

A jegyzőkĺjnyvi kivonat hiteles:

Kalicov Gizella sk.
elnÓk

Szervezési és Képvise



3. sz. me|léklet

2014. évi pľogramjaink

- Joľdánov Nap (Vízkeľeszt). A régebbi hagyomanyoklroz hűen, az itteni bolgáľ közösség
ezt a neves ünnepet az eddigi hagyományok szeľint ünnepli meg. Äz egyik duliai hajón
lebonyolításľa kerĹilő ľendezvényt mi is szeľetnénk tánrogatlri és a szeľvezésében részt venni.

- Szőlőmetsző Szt. Tľifon ünnepe. A szőlőmetszés egyházi és népi szer'rrtás szerint történik
a Cirill és Metód Bolgáľ Pľavoszláv templom udvaľán. Itt végigkĺivethetjük a szolometszés
hagyományos szeftartását' A templomi szertartás után a Bolgłír Mtĺvelodési Házban
folýatódik az ünnep helyi bolgaľ hagyomźny&zo csopoľtok fellépésével és az ünnephez
szokásos bolgár ételek felkínálásával.

Máľcius 3. Bulgáľia Nemzetĺ tinnepe. 2OI4. évben a Magyarországi Bolgáľok EgyesüIete
fennállásának 100. évfordulóját ĺinnepti majd. Ez alkalomból hivatalos u".'đég lesz Éulgáľia
minisáerelncik-helyettese Erurek a megünnep|ése2O|4. máľcius 3. napjźnlesz megrenđežve a
Bolgár Művelődési Házban nagyszabźsú rendezvény keretén belül. Ez az iĺnnep az 500 éves
tĺjrĺjk uralom alól felszabadulásnak bolgár nép iinnepe mivel 1878-barr ľérztźkle a török igát.

- MáľcÍus 15.-i Nemzetĺ ünnep' alkalmából közľemiĺködés hivatalos állami rendezvényeken
(koszoľúzás, stb.)

- Bolgáľ (oľtodox) Húsvét. Húsvéti mise a Bolgrĺr oľtodox Templomban. Bolgár egyházi
kórus konceľtje a bolgáľ oľtodox Templomban.

- Szt. György-napi ĺinnepség. Bolgrír meghívott vendégek fellépése. Közcjs ünrieplés a
Bolgáľ Kultúrhazban.

- Ciľill és Metĺíd emlékművének megkoszorűzása Za|aváron. Részvétel az ott rendezett
ünnepségeken.

- május 18. Sz|áv Írásbeliség és a Bo|gáľ Kultúľa Napja alkalmából ľendezett ürurepség a
Bolgar Művelődési házban keľtil megrendezésľe. Több helyi és bulgáľiai .gytiti",
részvétételével. Lesz bolgár néptánc és népzenei szem]e a ,'Roszica'', ,,.Taĺitľa'', ,,ZdÍavec,,,
,'Zor1;rica,, táncegyüttesekkel valamint ,,Falkafolk'', és ,,Sĺindĺirgő'' zenekaľok
közreműkĺidésével. A rendezvényt szintén a l00 éves Magyarországi Bolgárok Egyesületének
megalakulásának tiszteletéľe rendezzuk.

Jrĺnius Hľiszto Botev bolgáľ költő és foľľadalmáľ budapesti mellszobľának
rn egkoszo ľ ilzása a Bo l gáľ Kultú rház keľtj ében

Szeptembeľ 6.- Bulgária Egyesítésének az Ünnepe (1885). Szeretnénk koszorúzással
egybekötött keľĹileti ľendezvéný szervezni ez ďkalomból a Molnár Ferenc utcai Általános
Iskolában.

Szeptember 22.- A Függetlenség Napja alkalmából szeľetnénk koszoľúzással és egy kis
ünnepléssel megemlékezni e fontos bolgár nemzeti ürurepről.
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októbeľ Szent Demeteľ Ezt az ünnepet a magyarországi bolgáľok 100. évfordulójának a
megünneplésére szenteljük. Lesz, egy konfeľencia mely az itteni bolgárok történeténęk a
megismertetésérol sző|. Ezen részt vesz Bulgaria miniszteľelnök-helyettese. A konferencia
alkalmából egy kiadvany is napvilágot fog látni. A kĺjvetkező napon fogjuk megünnepelni a
Szent Demeter napjtú hagyoInĺínyos módon ahol a helyi bolgáľ együtteseken kívĹil bulgáriai
vendég egyĺittesek is részt vesznek

További tervek:
- Továbbra is szeretnénk aktívan együttmúkĺjdni a Budapesti Bolgĺĺr Kultuľális Intézette|

- Kcjzreműköđni aktívan Szozopol onkoľmányzata és a Jőzsefvćrosi onkormányzat közcitti
kulturális kapcsolat további élénkítésén. Szozopoli pedagógus vagy gyeľekcseľe progľam
megszervezése.

- Felvenni a kapcsolatot a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával.
Kt]zös kapcsolat kialakítása a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolával az edđigi aktív kapcsolat folytatása.

. Szeretnénk a Második Világháboľúban Dél-Magyaľországon elesett 3370 bo|gát katona
síľhelyeit megtisztelni látogatásaink sorozatával.

- Lehetőség szeľiňt szeľetnénk nagyobb botgĺír Ĺinnepekľől a Józsefvaľosi Úisaguan
megjelentetni cikkeket.

- Szeretnénk jövőľe is közremtĺködni a DIJNA Dunamenti onkoľmányzatok Táľsulásának
keľületi tapaszta|atcsere pľogramjaiban és a bolgár Naposparton szervezett konfeľenciákon
kerül eti tanintézetek vezető ive l.



4. számrĺ melléklet

Az.ijnkormdnvzat feladataÍ és koncepcióia:

1. Józsefuárosi bolgár tĺjrténelmi, iľodalmi könyvtaľ létľehozása és ápc!ása.
2. A kĺizösség tagjainak arryanyelvérrek, történelnrének, kultúľájának, hagyomanyainak
ápolása,gyarupítása,továbbađásaésátörökítése.
3. Bolgár nyelvíĺ oktatás és mtĺvelődés szervezése, elősegítése
4, Az anyaországga|, a budapesti és országos önkoľmĺányzattal, a helyi nemzetiségi
örrkormányzato|&al, a bolgaľ kĺizösség egyestileteivel, kulturális csopoÍjaival stb. való
kapcsolattaľtás és együttmtĺködés.
5. A józsefuáľosi bolgráľ származásu lakosok nyilvántartása és közösséggé formálása.
6. A bolgělr nemzetiség építészeti, kultuľális, vallási emlékei megőrzése és átrnentése az
utókoľ számára.

Ktiltség!,etésĺ Koncepció a 2014. évre
Bevételek:
Helyi onkorm rín y zati tá,mo gatéłs
Allami támogatás
Pá|yázati tĺímogatás

1.200. e-Ft
22I,&e-Ft
500. e-Ft

Bevételek tisszesen

Kĺadások:
Személyi juttatások (tiszteletdíj egy évre)
Járulékok
Utazási költségtéľítés (3 fĺĺlév )
Személyi juttatások összesen:
Dologi kiadások
Működésľe áta dott p énzeszközz
Több évľe vállalt kötelezettség
Hitel ttiľIesztés és kamat

1.921.8.e-Ft

0.e-Ft
300.e-Ft
500.e-Ft

0.e-Ft
921,8.e-Ft

200.e-Ft
0.e Ft
0.e Ft

iadások tĺsszesen: 1.921.8 e-Ft



Józsefváľosi Bolgáľ
onkormányzat

JEGYZoKolľyvĺ KIVONAT
amely a Budapest'Józsefuáľosi Bolgáľ onkonnányzat (tovźhbiakban: JBo) Testtiletének

2013. decembeľ 06.-án (péntek) 15.00 ĺíľakor megtartott
12. rendes

testületi iĺléséľől késztilt.
Helyszín: Budapest 1082 Vajdahunyad utca 1/b. Q{emzetiségi onkoľm ényzatoklľodája)

1.) Kłizmeghallgatás
Előteriesztő : Kalicov Gizella elnök (szóbeli előterj esztés)

H.ł.ľÁnoze,ľ:
49t2013. (Xrr.06.)
A Józsefváľosi BoIgáľ onkormányzat Képviselő-testĺilete
napiľendi pontját az a|ábbiak szerint fogadjďel:

1.) Ktizmeghal|gatás
Előterj esztő : Kalicov Gize|la elnök (szóbeli el őteľj esztés)

Kalicov Gizella elnök_-köszcjnti a rnegjelenteket és megtal.tja beszárnolóját a Józsefváľosi
Bolgar onkormányzat Képviselő-testületének 20 13. évi tevekenységéľől.

2013. ianuárl0.
A közmeghallgatáson e|hangzott a2013. évi Józsefvárosi Bolgáľ onkoľmányz atbeszánno|őja'
A jeJenlevők megköszĺjnték a20|3. évi részletes beszámolót ěs azelhangzoit infonnációkat'A közmeghallgatást meleg hangulatú közvet]en beszélgetésekkel, énekléssel, bolgĺfu.
ételkóstolóval zártuk.

2013. febľuár 7.

3IGEN O NEM 0 TARToZKoDÁssAL
a tizenkettedik üIésónek

Filmklub EAIł ľAHbo TPbľHA IIo EBPoIIA/Gányo bácsi Euľóp ában/.A Íilmkomédia a nagy bolgáľ klasszikus íľó Aleko Konsztantinóv nriĺve. Gányó bácsi
Szóťrából indult el Pesten, Bécsen keresztül Prágáigés vissza SzóÍiáig. A 19. százađnrásodik
felében Euľópába utazó bolgár ember egytigyűségét, különbözď nyelvi felľeértésekkel
kapcsolatos komikus szituációit mutatja be ńegy 

_részen 
keresztül. Főszeĺeplő: Georgi

Kalojáncsev közkedvelt bolgáľ komikus színész, áui zolz. december 18-án hali meg. xeři
állítottunk emléket ezzel a filmvetítéssel. A vetítést nagy érdektődés kísérte, meľt szinte nincs
olyan bolgár ember, aki ezt anagy bolgár színésztne iľneĺte volna.

2013. máľcius
Márciusi hónapban több tinnep megrendezésľe került:

Máľcius 1. atavasz kezdete, amikor a bolgaľok a máftenicskával díszítik kabádaikat, hogy
egészségesek legyenek, és gazdag teľmés legyen abban az évbęn. Ez Égi fennmaľadt kedves
bolgár népszokás, amely már napjainkban kóĺnoly miĺvészeti tryazattáuiáhľ át.Eztkcizösen
szoktuk üľurepelni a március harmadiki nagy bolgár nemzętiürrneppel'
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2ots. mĺľcĺus 9. amelyen a legnagyobb bolgár nemzeti ünnepet ünnepelik a bolgárok, (l878-
ban ezen a napon sikenilt a bolgáľoknak a majdnem 500 éves tcirĺjk uralom alól
felszabadulniuk.) A nagy nemzeti ünnep az orszétgos Bolgáľ onkormányzat, a Fővárosi
Bolgár onkormányzat és a Magyarcrszigi BolgárořEgyesülete szęľvezésében jött létľe és
méltó módon a Bo1gĺĺr MrĺvelődésiHázbanünnepeltük meg.
2o13. máľcius 8. A Józsefvarosi Bolgĺáľ onkormányzat2O|3. máľcius 5. napján l6,00.órai
kezdettel a Nenrzetkĺizi Nőnap alkalmából kisebb ürrnepséget ľendezett a Jozsôfuĺrosi Bolgór
onkormányzat Nemzetiségi Irodájában. Az ünnepet követően a TENGERPARTI
RANDEVÚ magyaľ-bo|gái aľchív film keľĹilt vetítéśe. A ťrlm l943-bankészült. Renđező
Bán Fľigyes és Boľisz Boľszanov. Szeľeplők: Pelsőczy lrén, Hriszto Kodzsabasev, Dorita
Boneva bolgár szćrmazźsu szinésznĺ5 és operaénekesnő, aki a II. Világháboruig a legnagyobb
női komika volt Magyaľoľszágon, Szakáts Zo\tán, Kopácsy Maľgit, Śolthy Gyĺlrgy, Yigőné
Maľgit' Magda Kolcsakova. A film nagy meglepetés volt minđenLi száináľa és mindenki
szeľetettel fogadta.

2013. ápľilĺs l1.
GosZPoDIN ZA EDIN DEN (Úriember egy napig) círnű bolgáľ film keľült vetítése a
Ęolgár Filmklub programsorozatfol5rtatásaként. A film vetítésének aktualitását az adja,hogy
főszereplője az a Todor KOLEV, aki a bolgáľ Chaplin volt, és akj ez év febľuaľjiaa"náít
meg. A színészpárat|an humora nagy zenei tehetséggel is páľosult. E Íilnr vetítésével Todor
Kolev bolgár komikus színésznek állítottunk emléket, megemlékeztĹink ľóla.

2013. máius 16.
A Bolgaľ Filmklub keretén belül megĹinnepeltĺik a Bolgáľ Kultúra Napját és a Cirill és Metód
ünnepét is, a Józsefváľosi Bolgár Önkormanyzat Nemzetiségi iľodájában. A levetítésľe került
bolgrír film címe: BAS MAJSZTORA NA EKSZKIJZIJA(A mesier külftĺldľe utazik)

2013. iűnius 13.
A Józsefuáľosi Bolgiáľ onkonnányzat2ll3.június t3-án 18,00 órakoľ a Józsefuáľosi Galéľia
és Rendezvényközpontban TURI Mária és Arrgel RADUKOV Magyarországon é|(i bolgáľ
festőművészekkiźi|itását mutatta be. A kiállítás címe: A megőľztitt hagyomáňyok keľesése.
A kiállítás megnyitója atán a MITRIó Jazz egyittes és a zonNlca bóigł Hagyományfuző
Egyiittes adott mtĺsoľt. A rendezvéný bolgáľ fogadással zfutl:k, A kiállításnak nagy sikere, a
megnyitónak sok látogatója volt.

2013. irĺnius 27.
1975-ben készĹilt ÄBA ÄIĺOIITbPA ÄAJIEKOľJIEÄCTBO (Két dioptria távollátás) című
bolgĺíľ filmkomódia kcľült vetítésľe a Bolgáľ Filrrrklub plogramsoro zat fo|5rtatásaként. A film
története Dimo Mancsev családjában szigoľú, konzervatív szellem uľalkodik, melyet lányuk
torpedózik meg azza| a hírrel' hogy neki komoly kapcsolata van. Lili szeľelmes és Plĺímenhez
megy férjhez a hagyományos szülői be|eegyezés nélkĺil. Egyedül Pano nagypapa, Dimo
Pancsev édesapja, érti meg a ťlata|okat. Azt meséli nekik, hogy fiatď koľában Ďimo sem
hallgatott a szülői tanácsokľa. Nehéz belső haľc és családi háboru után Dimo megbékél és
megadja magát, Apai elkeseľedését felelős lelkesedésével cseľéli fel a lakodalom
előkészítésénél. Itt a második kellemetlen meglepetés éri - afiatalok már túl vannak a polgáľi
eskrivőn. Nagy a csapás mindkét család számára, de az élet megy tovább és a szülők
nregbékélnek gyermekeik tetteivel, legyenek azok jók vagy rosszak. A filmben szeľep1ő
színészek Geoľgi Paľcalev, Szaska Bľatanova, Valentin Gazsdokov,Mariana Alamancswa,
Valentina Boľiszova, Ivan obľetenov, Dimitar Panov, Juľi Jakovlev, Kiril Goszpodinov,
Violeta Bahcsevanova. stb.



2013. oktríber 4. és 11.
A Józsefvárosi Bolgá. onkoľĺnányzat fe|kérést kapott a bulgáriai székhelirĺĺ Dunamenti
onkormiłnyzatok Társulásától arra, hogy 20L3. októĹeľ 4-én és 1l-én látogatást tehesselrek
egy-egy józsefváľosi óvođábalr és iskolában.

A pľojekt neve: Egész életen át taľtt5 tanulá's - Vaĺóság és kihíllťłsok'

lában. Mindenhol

Az iskolákbarr és óvoclákban rnegtöńélrő szakmai tapaszta|atcseľe után a Jőzsefvárosi Bo1gár
otlkonrrárr 

'vzat véJ\ďta' hog'v a bolgáľ velrdégekei elviszi váľosnézésre Budapestelr és a
Dunakan5.aľba is.

Ez a haľmadik ér. lesz, amikor a Dunamenti onkormányzatok Trír.sulása tapasztalatcseľe
céljából ilyen kéľéssel ĺbľdult hozztlĺtk. A látogatást nregbeszéltĹik Santha Péteľné
alpolgárnresteľ asszonnyal, aki felajánlotta nekünk segítségét a progra[unal kapcsolatban'Ez
alkalonmal a l)unamenti onkoľmányzatok Táľsulása ''.p .'oleęlakęttel köszönte meg a
JózseÍvĺírosi onkormanyzatllak és Kalicov Gizellának a Józsefuáľosi onkornránłzat
elriökének a progľan megvalósításáéľt tett faľadozást.

20I3. októbeĺ 26.
Szent Denreteľlrek a kenészek védelmező szentjének az tinnepe, amely a Bolgáľ Műr,elődési
Házban keľĹilt tnegľendezésľe (1097 Budapest, Vágóhíd u. 62). Valamikoi ęZen a napon
tcĺrtént n1eg aZ egész szezonballvégzett munkájuknak a kiťrzetése. Az itteni bolgárok hírnér,re
tettek szert az ťm. tsolgal.keľteszet sajátságos móclszerénęk az alkalm azásźtval. így ezl a napota nlagvaroľszági bolgárck na-gy tiszteletben ta'tjak és ezen a napon a legnagyóbb
ľendezvétryek egyikét szerr'ezik nreg. A rcndezr'ényen ľészt vett a Gaytan Néptáncegyłĺ'es,
melyet 2000-ben alapította meg Jordan Nikolov koľeogľáfus' aki az egytittes művészeti
r'ezetője. Sok ľangos veľSenyen és fesztir,á|on vettek részt Bulgáriźball eš-niľtĺlaon. Több
televízió is forgatott róluk zenés és dokumentumfiImeket. Az ogľazsdenszka csetr,olka ťeľÍi
népdalkóľusnak két önálló albuma is megjelent DVD-n és CD-n.

2013. rrovembeľ - A Balgaľszki Veszti helyi bolgáľ-magyar nyelven megielenő újság
tánrogatása
A Józsefuaľosi Bo1gáľ onkornrćnyzat imrnár tizenegyedik éve rendszeľeserr tarnogatja a
keľület bolgáľ lakosainak az irrfomrálását ' Ezze| kapcsolatban a Bolgáľ oňzägos
onkoľnifuryzat á|ta| kiadott .'Ba|gaľszkĺ Veszti'' bolgar-niagyaľ nyelvű havi kiac|váilyt
megküldi minđen kerületben élő bolgáľ családnak.

2013. nor'ember 13-án
Bebrevszky Jordán bolgár fotogľáftls kiállítása volt a Víg otthon Idosek Klubjában. A
mĹ'tvésznek Józsefuáľosban nrá. két alkalommal volt kiállítása. 2005. máľcius 19.én a
Somogyi Bola Általĺnos Iskolában és 20t0, ápľilis 09-én a Józsefváľosi Galéľiában.
A Józsefvárosi Bolgáľ Önkoľmányzat a fotókiďlítás egyik bulgáriai fotóját felaján|otta az
ottlron ideiglenes díszítéséľe, a rnandátumrrnk végéig. A kiállítás megnyitása utĺírr a
Józsefi'áľosi Bolgár onkonrrálryzat a Yíg otthon laoieł Klubjában 

"g1, 
rnog;,ur-bolgáľ

Íilmet is levetített a vendégeknek. A Víg otthon Idősek Klubia vendégei megkciszönték a
tattalmas és kellemes progľanrot.

Alta



Bebľevszky Joľdáli Szófiában szĹiletett 1945-ben. Ginrnazistaként belépett az iskolai Fotó-
mozi Klubba és a mÍir'észet ĺnellett kötelezte el magát. Lelkes amator.ként nrég a
laktanyában is fényképezett, ntásolt és nagyított fekete-felréľ felvételeket. Levelező szakon
elvégezte a gyenge iír.amri képesítést adó Elektortechnikumot, és bár nem volt nagyorr
ín-véľe, a Bolgár Nemzeti Televíziőnál helyezkedett el.
I9]7-ben áttelepült Magyaroľszágra. Tíz ér,ig a Főfotó munkatáľsa r'olt. közben ler'e|ező
szakon e|végezte a szőťlai Fotótechnikumot is. Ettől kezdve szaklniĺjóvá vi]t a fényképezós.
Később a Magyaľ Tár'irati Iľoda Fotó osztźł|yful helyezkedett el, tobb éve pedig inurrár
tulajdonosa a Big Fotó neviĺ szílres fotólabomak.
tsebľevszky .Ioľdan ľendezett máľ fen1'kép kiátlítást a Budapesti Bo1gár Ktlltur.ális
Intézetben (1987,2005). a Metró Klub Galéľiábarr (1989), a Lónyai és a Lehel Galériákbarr
(2003), és a Budapest XVI[. kerrileti onkormanyzatkiál.|ítő Ĺerniében (2OO4).

yzat régebbi ígéľetéhez hűen megkéfte Liliana Zaťtrovát,
aki egy többszöľösen kitĺintetett bolgrír. koľeográfus, hogy a Deák Diák Altalános Iskola
alsó tagozatos talrrrlóinak tanítson be bolgáľ táncokat. Ennek a keľületi iskolának van ol'valr
tánckaľa, amelyik gyakľan táncol más nemzętiségrĺ tancokat is Bolgár rréptiáncokkal edclig
nem találkoztak még, ezt szerettük volna pótolni. A progľam megvalósítása 2013-as
Józsefváľosi Önkormáriyzat áIta|kiíľt lremzetiségi pályázat kęľetén beltĺl valósult meg'
Li li ana Zaťlĺ ov a a Zomica B ol gár Hagyomán y őrzo Egyĺ'ittes v ezetőj e'
2000 tavaszán, Magyaroľszágon hĺŁasodott bolgĺáľ asszonyok kezcleményezéséľe' alakul1 a

,,Zornica,, (Esthajnalcsillag) Bolgáľ Hagyolnány&zö EgyĹi'ttes, kezdetben azza| a' céllal, hogy
a bolgár rrépi táncokat. dalokat, rréphagyonrálryokat és népszokásokat életben tafl'sa, tor'áblr
oľökítse, terjessze a Magyaľországon élő bolgráľ kisebbség körében. Az egyĹittes egyre
széIesebb ismeľtségre tett szeĺ't, és ľör'id iđő a)att híveinek köľébę nem csak a magyaroľszági
bolgáľok és n-rás nemzetiségiek t-artoztak, hanern még sok, a népi szokásokat és
hagyományokat szeľető és értékelni turló ľajongó is. Az egytittes sikeręért legtöbbet atrnak
mtĺvészeti vezetóje, a Szófiában végzett koľeogľáfus Bűdyné Liliana Zaťlrova tett, akinek a
ner,ét szaknrai kcjrökben jól ísmeľik Bulgáriĺán és Magyaroľszágon kívül Mon.tľealban, New
Yorkban, Bécsben és Brnóban is.
Az együttes 15 1őből áll, és évente rnintegy 20 alkalomrnal lép Í.el kĹilĺĺnbcjző Íblklóľ
ünnepségeken. fesztir,álokon, Budapesten és az ország rnás településeirr. Többszĺir szeľepelt a
bolgĺíľ és a magyar televízió nemzetiségi nrűsoraiban is. Ir4inden évben ľeszt vesz valalnelyik
nemzetkozi folklór fesztiválon Bulgáľiában: Doľkovóban, Kopľir'sticában, Primoľszkóban,
Szófiában, ahonnan dicséretekkel, oklevelekkel és díjakłal tér vissza.
A .^Zornica'' egytittes tagjainak lelkesedése, nrellyel a bolgáľ néphagyományokat ápolják és
llépszeľĹisíĹik Magyaľclľszágon, abból a bo|gár gycikeľek iľánti nrély tiszteletbol fakad, nrelyet
igyekeznek gyeľekeiknek is átaĺlni.

kmf.
Koloai Lajos sk.

jegzőkonyv hitelesítő
Kalicov Gizella sk,

elnok

A Józsefvar.osi Bolgár

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 2014. februaľ 04

Szedliczkyné
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'Józsefvárosi Gorog tnkonnányzat
E}'}rr1volv ĺou ľró(e9pctpog Bouöcrnéotr;g

JE GY Zőr<o ľyvr ruÝoľ,tľ
amely készült a (Budapest Jőzsefvźtosi) Göľĺig onkormányzat Testületének

2013. decembeľ 14.-én 17,00 rírakoľ megta.rtott

ľ"íhffiol.
Helyszín : (Budapest 1 082 Vaj dahunyad utca 7 /b Nemzetiségi onkornrán y zatokirodáj a)

1.) Kiizmeghallgatás

Közmeehalleatás 2013.12.13

A Józsefvaľosi Göľĺĺg onkormźnyzat 2013. évi tevékenysége az e|fogad,ott munka éspľogľamtervhez igazo-dott. Progranrjaik sikeľes megvalósítesá eľaercuen ig|ekeaek több felépá'Iyánni, és ahol lehetett tĺlbb Gcĺrĺĺg Nemzetisžgi onkormán yzattal illetve egyestilettelegyĹittműködni. Sikeresenpá|yázott azEmberi Fonáš Minisztériurn nemzetiség i pá|yázatán ésnyeľt 2 0 0e Ft-t a D ohán y gy ári Enrlékest me gval ó su |ásźhoz.

A Jőzsefvárosi Göľög onkoľmányzat2013. évben 10 testtileti ülést taľtott és 50 határozatothozott.

A 2013-as évi költségvetés teljesítése 11 hónapľa vetítve:

{
Osszes bevétel: - 1545e.Ft..pén,mu 3-,u 451e
- Támogatás központi költségvetésből: 492e
-Józsefuarosionkoľmányzaitźlmogatésa: 300e
- P á|y azatbó l nyert támo gat ás (Emb. Eľő' M in20 1 2) : 3 O O e
- Intézményi míiködési bevétel: 2e
Kiadások łisszesen:
-személyiiuttuta.ot
- munkaadót terhelő járulékok: 37e
. dologi kiadások :

(rendezvények, egyéb szakmai kiadások)
- Függő, átflltő kia'ĺĺások:

A kiadások a bevételhez képest 75,9%o-bante1jesültek.
Yarhatő pénzmanđviĺnyunk 380e Ft köľül lesz.

Pľogľamok időrendi sorrendben :

2013. ianuáľ 5-én
Közmeghallgatást taľtottunk. A kĺĺzmegha|Igatást újévi ,,vaszilopita,, vágás követte, meleg
hangul atu kĺizvetlen be szélgetésekkel zĺĺrva.

AutoöLoíx4oą
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2013. ianuáľ 07-én
A Józsefvárosi Gĺirög onkoľmányzat és a Fővárosi Gtirög onkormányzat Együttműködési
Megállapodást kötött aZenés irodalmi est és a Dohánygyáľi emlékest megľendezéséľe.

2013. febľuáľ
Ebben a hónapban döntöttünk arľól, hogy a Fotó és Dokumentum archívumot továbbľa is
fenntaľtja és tovríbbfcjlcszti onkoľrnányzatuk' Fclclősc Vlahosz llaľalarnbosz. A goľög zenei
archívumot szi ntén fenntartj uk és továbbfej l esztj ük. Felelő s e : Topalidisz Lász|ő.
Hatátozatot hoztunk a Romiosyni kórus támogatásáľa és ľészére díjmentesen hetente egy
alkalommal biztositja a Józsefváľosi Görög onkormányzat irodahelyiségét (Bp., VIII. Vajdahunyad
u. 1/b). Továbbá biztosítja kottáinak és szövegeinek a fénymásolását és használhatjaazenei
aľchívum anyagát.

2013. ápľilis 08.
Részt vettiink Tótkomlósi kiránduláson a Főváľosi Görög onkomfuryzat rendezésében. A
Tótkomlósi családok 1948-ban befogadtak gtirĺig menekült gyermekeket és a volt gyeľmekek
és befogadó családok ta|źůkoztak ezena napon.

2013. máľcius 25.
Ez a nap Göľög Nemzeti Ünnep melyet a Főváľosi Gciľög onkoľmányzat rendezefÍ meg. A
szeruezői munkával jaľult az tinnep megrendez éséhez a Jőzsefvárosi Gĺirög onkonnányzat.

2013. irĺnius 01.
A Görĺig Zenés Iľodalmi est a Fővarosi Görög onkoľmanyzatĘa|kozösen került
megrendezésre. A Józsefvárosi Göľĺĺg onkormányzat'váI|a\ta a meghívók, video felvételek
elkészítését, vetített háttér szeľkesztését és digitalízálásttt., zenekar fellépési díját.
2013. szeľltembeľ 28.
Dohanygyári Emlékest a Töľekvés Művelődési Központban keľtilt megrendezésre a Főváľosi
G ĺiľĺĺ g onkormány zatta| támo gatésźĺv a|.

2013. októbeľ 5.
A Jőzsefvárosi Görög onkoľmányzat számára kiemelt feladat a magyarországi görcigség
identitástudatának megőľzése, a kulfuľális örökségének megőrzése, építészeti emlékeinek
rendszeres meglátogatása. Az önkormányzatunk munkatervében szerepel az évi egy
kirándulás szervezése a jőzsefváľosi göľög közösség tagsai számźra. Idén Veszprénrre és
Tihanyra szerveztünk kirándulást a II. keľületi Gĺirög Önkoľmanyzatta|kozösen.

2013. novembeľ
Hatátozatot hoztunk, hogy 2014 tavaszän a Gtiľög }Jázkertjében ültetiink osszetartozás fáját

és egy kis táblával jelöljük meg a Józsefuárosi Gĺiľĺĺg onkoľmányzatot, mint felállítót, egy kis
avató ünnepséggel egybekötve.
Határozatot hoztunk a20 db,,Fejezetek Göľtigoľszág újkoľi történetébő|'' című könyv
v ásźr|źsálr a közö s s é günk tagj ain ak Karac s onyi aj ándéko zźls a cé lj áb ó l.

20ĺ3. đecembeľ 14.

Közmeghallgatás

2013. év folvamatos feladatai
Az év folyaman folyamatosan bővítjük afotő dokumentumainkat és a zenei archívumot.
Támogatjuk a Romiosyni Kóľus míĺk<jdését a próbákhoz szükséges helyiség biztosításával.



J

Igyekeztünk az év folyamán folyamatosan pá|yázni, hogy pľogľamokat tudjunk szewezni
illetve azokat meg is valósítaní. Az Emberi Erőfonások Minisztéľium által kiírt pźiyázaton
sikeresen nyeľttink.

Bozonasz Iľini elnök ismertette a20I4. évi munkatervet, amelynek a megvalósitása}}I4, évi
kĺ5ltségrĺetés függvényében r,áltozhat. Továbbľa is pő'lyőzni kíván & programok biztosítása
céljából.
Bozonasz Iľini elnök megkĺiszönte Gyémánt Katalin titkárnőnek egész évi munkáját,
valamint Dľ. Kecskeméti Lászlrő jogásznak a testületi üléseken való ľészvételét éS jogi
segítségnyújtását.

Miután megállapítja, hogy további kérdés hozzásző|ás nincs szavazást rendel el.

Szavazésnál jelen van 4 képviselő

Ahatźrozathozegyszertĺszótöbbségszükséges

HATÁRoZAT:

54ĺ20|3. (xII.14.) 4IGEN O NEM 0 TARTOZKODÁSSAL
A Józsefváľosi Giiľiig Onkoľmányzat Képviselő-testüIete úgy dłint, hogy a
közmeghal| gatás beszám olój át egyhan gúan elfo gadj a.
Felelős: Bozonasz Irini
Hatćlridő. Azonna|

kmf.

Waltosz HaľgI a mb osz s k.
j e gyzőkonyv hit e l e s ít ő

Bozonósz lľini sk.
elnok

A jegyzőkönyvi kivonat
Kiadva: 2014. februĺíľ 4.

Szedliczkyné
Szervezési és
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JEGYZOKONWI KIVONAT

Készült a JőzseÍválrosi Gtiľiig Önkormányz atKözgytilésének Képviselő-testĺiletének
2013.október 31. napján l8,00.koľ tartott ülésén

a Budapest 1082 Vajdahunyad utca l/b Nemzetiségi onkoľmányzatokiľodájában
megtartott

nyí|t 8. ľendes iĺlésén.
1. Napirendi pont

20|4. évi Kłiltségvetési Koncepció

El őterj esztő : Bozonas z lrini elnök

Hozzászolálsok, módosító j avaslat nincs

Bozonasz Iľini elnök: Enĺrek megfelelően felteszem szavazásta az előterjesztésben szereplő
javaslatot, miszerint a Józsefváľosi Görög onkormányzat 2014. évi Ktiltségvetési
Koncepcióľól szóló határozatát az aldbbiak szerintÍogadja el:

Megál|apítja, hogy a jelenlévo 4 képviselo 4 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,
e|Ienszavazat és tartőzkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

34120 1 3. (X.3 1.) "ĺózsefváľosi Göľii g onkoľmánvzat Hatáľozata :

A Jó'zs efváľosi Gti ľö g onkormán y zat Képviselő-testü|ete rĺgy diint, ho gy

1.) 1.III" ncgycdévi Pénzĺigyi és szaknrai teljesítéséľől szĺĺtó tźĺjékoztaiálst l-es és 2-es sz.
melléklettel elfogadj a

2.) a2014. évi munkatervet és megvalĺisulási ütemteľvet az3. számű mellékletben
fo glaltakkal elfogadj a

3.) 2014. évi várható bevételi és kiadási e|őirányzatot, valamint a tłibb éves előzetes
kii telezetts é gv állalá s o kat 4. szám ú m ellék|etb en fo glaltak alapj án határ ozza meg.
4.) felkéľi az elntikiit, hogy a 20t4. évi kłittségvetés tervezésné| a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe. költségvetési koncep ci(tját a fenti előterjesztésben foglalt
tarta|máv al elfo gadj a.
F.elelős: Bozonasz Iľini elniik
Hatáľidő 2014. évi ktiltségvetés tervezése

kmf.

Vlahosz Haralambosz sk.
j e g1lző lô nyv hit e l e s ít ő

Bozondsz lrini sk.
elnök

A jegyzőkönyvi kivonat hi
Kiadva: 2014. februźtr 4.

Szedliczkyné Pekĺáľi
Szervezési és Képvi
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3. sz. melléklet

2ĺ. A' Jőzsefvárosi Głiriig Onkoľmányzat20|4. évi pľogľamja:
Munkaterv:

1. A görög nemzeti ünnepek (Március 25. és októberz8.) központi rendezvényeĺben,

e n n ek kö ltsége i be n va |ó részvéte|, hozzájáru|ás'

2. 1enei archívum bővítése (Topalidisz Lász|ó képvise|ő régi görög bake|it |emezeket gyűjt

vagy kölcsönöz és átmenti CD-re)

3. Fotó archívum gyűjtése (Topa|idisz László képvĺse|őnk a gyűjtött anyagot scanne||i,

restaurá|ja, és V|ahosz Hara|ambosz a képek adatainak anyagát rendszerezi, a|bumokba

rendezi stb.) Tárgyi em|ékeink gyűjtése, feIdoIgozása, korszerű technikákkaI való

archivá|ása, kiá||ítása. (KÜ|önosen a V|||. kerü|etre, mint befogadó kerü|etre

koncentrálva - Dohánygyár)
4. oná||óan i||etve a tobbi kisebbsógi onkormányzattal cgyüttműködve kisebbségi

rendezvények szervezése.
5. lsmerd meg hazádat: évente egy buszkirándu'|ás szervezése.

6. Romnioini kórus támogatása (zenei anyag)

7. Gorög témájú kiadványok megje|entetésének finanszírozása támogatása

8. Görög kulturá|is egyesti|etekkel, a|apítványokkal, tánccsoportokka|, zenekarokka| va|ó

együttműködés és ezek támogatása. (anyagi i||etve természetbeni juttatások: p|. görög

népvise|eti ruhák véte|e, próbaterem támogatás, görög-magyar nye|vű naptár kiadása,

egyosszegű támogatások'.' stb.)

9. Dohánygyári emléktáb |a koszoruzás és emlékĹinnepség rendezése

10. Kiá||ítós rendezése a Józsefvárosi Ga|ériában

11. Görög húsvéti Ünnepség megtartása
12. Görögségháza kertjében az tsszetartozás fa ültetése

13. Közmegha||gatássaI egybekötött újévi hagyományos vasziIopita vágás rendezvénye



4. sz. melléklert

A2oL4. évi ktiltségvetés bevéte|ei és kiadási főszámai

Költségvetési Koncepciő a 2oL4. évre

A fent |eírt információs hiányosságok miatt a költségvetési bevételek és támogatások

becs|ése nehéz' Saját bevéte||e| az Önkormányzat nem tervez, hisz nem végez o|yan

gazdaságitevékenységet, ame|ybő| bevéteIe származhat, nincs o|yan rendezvénye, ame|y

be|épődíjas' Hiányt nem tervez, forrásainak függvényében kívánja az éves programját

megva|ósítani'

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat több éves köteIezettségvá||a|ásai nem rendeIkezik.

BEVÉTELEK

HeIyi onkormányzati támogatás

Kozponti támogatás

(Kü|sős pá|yázati támogatások)

1.200.e-Ft

520.e-Ft

500.e-Ft

BEVÉTELEK összesen 2.220.eFt

KlADÁsoK

DoIogi kiadások

Működésre átadott pénzeszköz

Szemé|yi kiadások

1-.700.e-Ft

100.e-Ft

 fO.e-Ft

KIADASOK OSSZESEN: 2.f2O.eFt



JEGYZOTOYVT KIVONAT

Késztilt a Lengyel Nemzetiségi onkoľmányzat Képviselő-testü|etének 2013. októbeľ 29. napján
16.30 órakor taľtott ülésén

a Budapest 1,o8LYajdahunyadutca-I'/b Nemzeiiségi onkormányzatokirodájában
megtartott

nytlt 1 1. rendes ülésén.

l. Napiľendi pont
2014. évi költségvetési koncepció
Előteľjesztő: Pusztai István elnök

Hozzászo|ások, módosító j avaslat nincs

Pusztai István elnok: Ennek megfelelően felteszem szavazásta
javaslatot, miszerint a Lengyel Nemzetíségi onkormányzat
koncepcióróI szóló hattltozatát az aldbbiak szerint:

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 ígen,0 nem,
ellenszavazat és tartőzkodáls nélkiil elfogadja a javaslatot.

az előterjesztésben szereplő
a 2014. évi kiiltségvetési

0 taľtrózko đás szavazatta|.

A Jőzsefvárosi Lengyel yzat Képviselő-testiilete rĺgy dtint, hogy
1.) 1-nI. negyedévi teljesítéséľő| szólrí tájékoztatálst elfogadja,1-es,2-esiz. melléklet2.) a2014. évi programot az 3. számú me|lék|etbcn foglaltakkat elfogadja
3.) 20|4. évi váľható bevételi és kiadási e|őirányzatot, valamint a tłibb éves e|őzetes
ktitelezetts égváIlalás o kat 4. számű m ellékletb en fo glalta k alapj án határ ozza meg.
4.) felkéľi az elntikłit, hogy a 2014. évi kti|tségvetés tervezésné| a határozatban
fo glaltakat vegye figyelembe
Felelős: Pusztai István elnök
Határidő 2014' évi költségvetés teľvezése

kmf.

13. (X.2 rosr

Nagyné Trzcinska Renata sk.
j egyzőlú nyv hiteles ílćj

Pusztai Istvdn sk.
eInök

Szedliczkyné Pekáľi
Szeľvezési és Képviselői



3. számli melléklet

2014. évi pľogramiaink az alábbiak

- Kertileti lengyel lakosok bevonásával faľsangi rendezvény szervezése
- Nemzetközi Nőnap megünneplése
- Bem szobor megkoszorizása
- 1 948-as szabadságharc lengyel résztvevőinek méltatása.
- Lengyel . Magyar baľáti nap
- Húsvét
- Pápa halálának év fordulójĺíra megemlékező est
- Alkotmány ünnep
- Anyák napja megemlékezés
- Gyeľmeknap
- Megemlékezés aPoznani felkelésľől (Fekete csütöľtök)
- Keľül eti l en gy e l szát mazástl gyeľekek táb or o zási ho zzáj źru|ása
- Megemlékezés Augusztus 20-ro|
- Megemlékezés szeptember l-ről a második világháboľú kitöľésének évfordulójáľól
- Megemlékezés október 23-rő|, koszoľú elhelyezése a Corvin kcizbe
- Lengyel Fĺ.iggetlens é g napjźn való részvétel :
- Kcizmeghallgatás
- Mikulás ünnepség és Karácsony megszervezése
- KeľületĹinkben a nevezetes lengyel sírok rendben tartása

További teľvek:
Az év folyamán testületiink tagsai részt vesznek a Fővarosi illetve az országos Lengyel
onkoľmĺĺny zatok által meghirdetett rendezvényein.
A fenti pľogľamok a költségvetési forľások fiiggvénye, így a foľrások fuggvényében a
megvalósítás üteme az alábbi



I

:

I

:1

i
Köl etési Ko a20|4. évre

4.számű melléklet:

800e. Ft
1.500e. Ft
1.000e. Ft

BEV
Hel yi onkoľmán y zati támo gatás
Központi támogatás
(P á|y ázati támo gatások )

BEVETELEK ässzesen

KIADÁsoK
Dologi kíadások, Repi adó
Működésre átadott pénzeszkoz
Személvi kiadások

3.300e. Ft

2.000e. Ft
200e. Ft

i.i00e. Ft

KIADASOK OSSZESEN: 3.300e. Ft

A Józsefváľosi Lengyel onkormányzat ttibb éves ktitelezettségvál|alással nem
rendelkezik.



JEGYZoxoľyvI KIVONAT
amely készült a Budapest Józsefvárosi Lengyel tnkormányzat (továbbiakban:JLo)

Testtiletének 2013. december 14. napján 17.00 óľakoľ megtartott
13. rendes

Testületi Ĺi]éséről
HelyszÍn: (Budapest 1082 Y ajdahunyad utca Í /b Nemzetiségi onko rmányzatok irodája)

1.) Kłizmeghallgatás
Beszámoló Kłizmegha|lgatásľól

Pusztai István elnĺjk szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Bemut atta a |őzsefvaľosi Lengyel
önkormányzat tagsait, majd beszámolt időrendi sorľendbe a 20|3. évben meevalósított
tevékenységükľől.

A továbbiakban Pusztai István elmondja, hogy a
támogatása csökkent. A Józsefváľosi Lengyel
forinttámogatást, kapott a települési cinkoľm áĺyzatto|.
nem tudtunk a szrĺkös anyagiak miatt.

2013-ban önkoľmányzatunk anyagi
onkormányzat csak kétszázęzet

Komoly programot azonban teľveznj

A beszámoló utan elmondta, hogy 20|4' évben a munkaterv megvalósíthatósága a 2014. évi
költségvetés függvénye.

Ezután ismeľteti a2013. év fontosabb eseménveit:

2013. februáľ Polonia Bál
A mfu tľadícióvá vált PoloniaBá|, melyen a Jőzsefvárosi Lengyel lakosok is ľészt vesznek. A
Bál közcĺsen kerĹilt megrendezésre a Főváľosi Lengyel onkoľmány zatta|.

2013. febľuáľ 9.től 2013. febľuáľ 16-ie Szakmai anyanyelvi kirándulás Lengyelo rszágba
A XVIII ker' Lengyel Nemzetiségi onkormtnyzat és a Józsefvárosi Lengyel onkormányzat
kozĺisen szervezte meg.

2013. máius 3. Euľópában L79t. május 3-án elsőként Lengyelországban létľejtitt írásos
alkotmányró| megemlékezés, beszélgetés
A Jőzsefvárosi Lengyel onkormányzatkozösen emlékezett meg a keľtileti lengyel lakosokkal
az |791' május 3-an elkészült Lengyel Nemzet AlkotmányáróI, arni Józsefváľosi Lengyel
onkormĺán y zat N emzetiségi Iľodában keľtilt megrendezésre.

November: András napi bál
A Hotel Ventura Termében, kertilt megrendezésre az oľszágos Lengyel onkormányzat
szeľvezésében.

December : Mikulás ünnepség, Kiizmeghallgatás és Karácsonyi iinnepség
A Mikulás ünnepséget az idei évben a Jőzsefvźrosi Lengyel onkoľmányzatta| közosen
szervezte meg a Bem József Lengyel Kulturális Egyesülete, amely azY. ker. Bp', Nádoľ u. 34
szám a|att került mesľendezésľe.



Közmeghallgatás és Karácsonyi ünnepség Ebben az évbena közmeghallgatást követően aKarácsonyi ürrnepséget tartunk a kerületi lengyel lakosoknak a Bp., vąaahulry ad, i' llb. számalatti Józsefvárosi Nemzetiségi iľodában.

Pusztai István elnok megkérdezi jelenlevőket, hogy a közmeghallgatás beszámo|őjźwa|
kapcsolatosan meľült-e felkérdés vagy kíván-ę valaki iá,,zaszólni.

Miután megállapítja, hogy kérdés hozzásző\ás nincs szavazástľendel el.

Szavazásnáljelen van 3 képviselő

A határ o zatho z e gy szerű s zótö bb s é g s zt'iks é ge s

HATÁRoZAT
54/2013. (XII.14.) 3 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSALA Jĺózsefváľosi Lengyel onkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
ktizmeghallgatás beszámolóját egyhangúan elfogadja.
Felęlős: Pusztai István elnök
Hatźlridő: Azorlĺn|

kmf.
Nagyné Trzcinska Renata sk.

j e gyzőkonyv hiĺelesíĺő
Pusztai István sk.

elnôk

'earresN

ffii3
vęZeIoJe ,ś /ĺ
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A jegyzőkĺrnyvi kivonat hi
Kiadva: 2014. február 4.

Szedliczkvné Pekaľi
Szeľvezési és Képviselő



JEGYZoroľwvI KIVONAT

Késztilt a Jőzsefvárosi Német Nemzetiségi onkormányzat Képviselő-testületének 2013. októbeľ

25. napján 9.00 óľakoľ tartotl ülésén

aBudapest 1082Yajdahunyad'utca.l/b Nemzetiségi onkormányzatokirodajában

megfuttoÍt

nýIt7. ľendes ülésén.

1. Napiľendi pont
201'4. évi költségvetésĺ koncepció
Előterjesztő: Csillag Katalin elnök

Hozzásző|ások, móđo sító j avaslat nincs

Csillag Katalin elnök: Ennek megfelelően felteszem szavaztsra az előterjesztésben szerep|ő
javaslatot, miszerint a Józsefuiáľosi Német Nemzetiségi onkoľmĺínyzat a 2014. évi
kti lts é gvetés i koncep ciĺí ľó l sző|ő hatźtozatát az al lű b b íak s ze rilú :

MegáIlapítja' hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,
ellenszavazat és tartőzkod'áls nélkül elfogadja a javaslatot.

A Józsefváľosi Német Nemzetiségĺ onkoľm ányzat Képviselő-testülete rĺgy diint, hogy

1.) 1-IIL negyedévi te|jesítéséľől szóló tájékoztatálst elfogadja, 1-2..es számú melléklet
2.) a 2014, évÍ progľamot az 3. as számú mel|ékletben foglaltakkal elfogadja

3.) 2014. évi váľható bevételi és kÍadási e|(iirányzatot, valamint a tiibb éves előzetes

ktite| ezetts égvá lla lás o kat 4. számú m ellékletb en fo glaltak alapj á n határ ozza meg,

4.) felkéľi az elniiköt, hogy a 2014. évi ktiltségvetés teľvezésnél a határozatban
fo glaltakat vegye fi gyelernb e

Felelős: Csillag Katalin elnök

Hatal'idő 2014, évi ktiltségvelés teľvezése

kmf.
Bdnóczí llona sk,

j e gyző ko nyv hit e l e s ít ő
Csíllag Katalin sk.

elnök

13. fi.25.) Józsefv

A j egyzőkönyvi kivonat |iŕĘď9a.* unX
Kiadva: 2014. február 4:,&, ?.

Ĺ-ffiťEľ,dx"-..Ą,,^.ď ffi'ĺę
S zervezé si és KéftyÁselő\Iroda v ezetojE,.

Szed|iczkynéPekft|Kaillina ffi .i



3. sz melléIĺIet
Pľogramok időľendi sorrenđben:

j anuár 12: részv étel a német önkormány zatok nemzetiségi gálaműsoľán

január 23: német versmondó verseny' đíjfe|ajnlás a helyezetteknek

február 9: hagyományotzo délután - ismerkedés a zsámbéki farsangi szokásokkal és
táncokkal

febľuár 12: részvétel GľoB András ,,A németsé g |945-ben'' c' előadás źn, aMagyar oľszágos
Levéltarban

febľuár 15: tánchaz,ténctaĺulás a kispesti tźnchźnban

február 20: Német óvoda- és Iskolaegyesület szeruezésébentapasztalatcseľe: a Pannonia
iskola német oktatásĺának eredményei, nyílt nap

marcius 4: ELTE GeľmanisztikaiIntézęt, Valeria Koch _délután

március 22: -kozmeghallgatás és művelődéstöľténeti előadás (,,Monaľchia Klub): Német
fényképészęk a sztnadforđulós Budapesten. ea. dľ. Albertini B.

április 12: művelődéstĺjľténeti előadás (,,Monarchia Klub), meghívott ea.: Kápolnai
Kázmér szlovák elnök

április 19: Német taniigyĹ és tanszer vríndorkiállítás megtekintése, nemzetiségi
to vábbképz ési táj éko ztatő

tipri|is26: Abgedrecht! _ középiskolás német mozi-nap a Haus deľ Ungamdeutschen-ban
és művelődéstĺirténeti előadás (,,Monarchia Klub), akétfováros - ea. Csillag

K.

május 7.: Német óvoda- és Iskolaegyestilet szervezésébentapasztalatcseľe: az Első
obudai Altalános Iskola bemutatkozása

május 8: ...Színhźz|átogatás iskolásoknak.. aszekszárdi Deutsche Bühne vendékelőadása
Csepelen (Schneekönigin)

május 1 1: családi pľogľanrokkal egybektittjtt zarfurdoklat Makkosnláľiára

május 31: mĺivelődéstörténeti előadás (,,Monarchia Klub) - Az első világháború. eďmeghívot
vendég. Faggyas Sándoľ újságíró

június 28: Sommesfest _ a Haus đeľ Ungamdeutchen ,,nyźtribálja,,, nyílt rendezvény

Az első félévben folyamatosan ťrgyelemmel kíséľtük a pá|yazati lehetőségeket. Sajnos
Jugendlager (Ifiúsági nyári táboľ) témakĺ!ĺben a szükséges önrész akadá|yozott meg az
indulásban, a Jugendkapelle (ifiúsági füvószenekar) pźiyázatľa pedig a kerriletből a kellő
sztmujelentkező nem jött össze.
Két kiadványunk elkészi|t: az Józsefváľosi Német Kalendáĺium és a Két Fővlíľos c. ea.
vetíthető, zenei a|áfestésű CD-j e.



A kortárs német kultúľa is fontos számunkra, nem csupán a hagyományok őľzése. Ezét a
Goethe Intézet programjait folyamatosan népszeľrisítjük' teľjesĺjük.

Pľogľamjaink, felhívásaink a lehetőségek szeľint megjelentek a lrelyi lapban. Így - ľeményeiĺrk
szeľint - még tcibb emberhez jut eI arészvétel lehetősége' mint ahagyométnyos csatomákon
(telefon, levél, személyes meghívás).

Két teľvezeÍt kiadványunklroz (Szakácskönyv, Hagyományok könyve) folyamatos a
szponzorkeresés'



4. számű melléklet

20|4. évi teruezett bevételek

Allami támosatás Cca. 1.200.000.-

Tel epülé s i önkormány zati. tćĺmo gatás 5.000.000.-

Pá|yázatokiltján. 1.200.000-

Szponzorok.. 2.200.000.-

Osszesen: 9.600.000.-

A Jĺízsefváľosi Német Nemzetĺségi onkoľm ányzat ttibb éves kiitelezettségvá|talással nem
rendelkezik.



ĺozs.rvÁnosr *ffi oľxonľĺÁľyzłľ
Ungarndeutsche Selbstveľwaltung JoseÍstadt-Budapest

1082 Budape'st, Baľoss ľ' 63.67.

lncyzoxoľyvĺ KIVoNAT
amely késziilt a (Budapest Jőzsefvárosi) Német Nemzetiségi onkormányzat (továbbíakban:

ľxtNo; Képviselő-testületének 2013. december 15-én 11.00 órakoľ Inestartott
9 ľendes

Helvszín: -ffi:''Tiäľ;T;|"* u, 65-67.
Napirenď 1I. pontia
Ktizmeghallgatás

Csillag Katalin elnök kĺjszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket.

Ezutáł,n ismertetÍ a2013. év fontosabb eseménveĺt:

Pľogľamok időrendi soľľendben :

j anuĺĺr I 2 : É szv étel a német cinkormĺíny zatok nemzeti s é gi gál aműs oľán

január 23: német veľsmondó verseny' díjfelajánlás a helyezetteknek

februáľ 9: hagyományőrzo déIutan - ismerkedés a zsámbéki faľsangi szokásokkal és
tĺĺncokkal

febľuár 12: részvétel GľoB Andľás ,,A németsé g |945-ben'' c. előadás źn, aWagyaľ oľszágos
Levéltarban

februáľ15:tánchtľ,,tánctanulásakispestitźncházban

február 20: Német ovoda- és Iskolaegyesület szeľvezéséb entapasztalatcsere: a Pannonia
iskola német oktatásának eredményei, nyílt nap

március 4: ELTE Geľmanisztikailntézęt. Valeľia Koch _délután

nrárcius 22: -közmeghallgatás és művelődésttirténeti előadás (,,Monarchia Klub): Német
fényképészek a századfordulós Budapesten. ea. dľ. Albertini B.

április 12: művelődéstöľténeti előadás (,,Monarchia Klub), meghívott ea.: Kápolnai
Kźg'mér szlovfü elnĺik

április 19: Német tanügyi- és tanszeľ vandorkiállítás megtekintése, nemzetiségi
továbbképz ési táj éko ztatő

április 26: Abgedľecht! _ kĺĺzépiskolás német mozi-nap a Haus der Ungarndeutschen-ban
és múvelođéstöľténeti előadás (,,Monarchia Klub), a két ftlváľos _ ea. Csillag

K.



május 7.: Német ovoda. és Iskolaegyesület szervezésébentapasztalatcseľe: az Első
obudaĺ Általĺános Iskola bemutatkozása

május 8: ...Színházlźttogatás iskolásoknak aszekszárdi Deutsclle Bülrne vendékelőadása
Csepelen (Scfuleekönigin)

május 1 1: családi pľogľamokkal egybekötott zarándok|at Makkosnláľiára

május 31: mrĺvelődéstörténeti előadás (,,Monarchia KIub) _ Az első világháboľú. ealmeghívót
vendég. Faggyas Sándor újságíró

június 28: Sommesfest _ a Haus der Ungarndeutchen ,'lryáľi bá|ja,,,nyílt ľendezvény

Az első félévben folyamatosan figyelernmel kísértlik a pá'|yázati lehetőségeket. Sajnos Jugendlageľ
(Ifiúsági nyári tábor) témakörben a szükséges onrész akadá|yozoÍt meg aZ indulásban, a Jugendkapelle
(ifiúsági filvószenekaľ) pá|yázatra pedig a kerü]etből a kellő számú jelentkező neln jott össze.
Két kiadványunk elkészü|t: az Jőzsefuárosi NéInet Kalendárium és a Két Főváľos c. ea. vetítlreto'
zenei aláfestésrĺ CD-je.

A kortáľs német kultúra is fontos számunkra, nem csupán a hagyományok őrzése. Ezért a Goethe
Il"ftézet progľamj ait folyamatosan népszerűsítjük, teľj esztj ĺik.

Pľogramjaink, felhívásaink a lebetőségek szerint megjelentek a helyi lapban. Így - ľeményeink szerint
- még tobb emberhez jut el a ľészvétel lehetősége, mint a hagyomárryos csatornákon (telefon, levél,
szeméIyes meghívás).

Két tervezett kiadványunklroz (Szakácskonyv, Hagyornányok könyve) folyamatos a szponzoľkeľesés.

Miután negźůlapitja, hogy kéľdés hozzásző1ás nincs szavazást rendel el.

Szavazásnál jeleĺ van 4 képviselĺĺ

A határozathoz egy szerú szótöbbség szükséges

HATÁRoZAT:

46/201s.(Xtr.1s.) 4IGEN O NEM 0 TÁRToZKoDÁssAL
A Józsefváľosĺ Német NemzetÍségi Onkoľmányzat Képvise|ő-testülete úgy diint, hogy a
kiizmeghallgatás beszámolóját egyhangűan elfogadja. A közmeghallgatásľól késziilt jelenléti Ív a
j egyzőkönyv mellékletét képezi.
Fele|ős: Csillag Katalin
Határidő' Azonnal

kmf.
CsÍllag Katalin sk.

elnok
Bónóczi Ilona sk,

A jegyzokönyvi
Kiadrła: f0|4.februá

$tB
Szedliczkyné Pekári



Jľ'GYZőKoľyvr KIvoNAT
amely készült a Budapest Józsefuaľosi Öľmény onkormĺĺnyzat(tovthbiakban: Joo)

testületének 2013. december 07.-én 15.00 ĺóľakor megtartott
(l4. rendes) testületi üléséről'

Ilelvszín:(l082 Budapest Yajdahunyad utca l/b (Nemzetiségi onkoľm ányzatoklľodája)

Napirend 1.) pontia
Ktizmeghallgatás

Zakariás Enikő eln<jk köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. és megtartja
beszámolóját a Józsefvárosi ormény onkormányzat Képviselő-testületérrek 2013. évi
tevékenységéről.

2013. ianuáľ 19.
A Józsefuaľosi onkormányzattal megkötĺitt Egytittmfüödés Megállapođás éves
felülvizsgá|atárakertilt sor' eZ szabá|yozza az cjnkormányzatta| a közös munkát.
Januarban taľtottuk a közmeghallgatást. Ebben az évben idén kell megtaľtanunk.
2013. ianuáľ 19-én
Sokat dolgoztunk ebben az évben. és ha rajtunk múlna tĺjbbet is tudnánk vállalni. De sajnos
mindent beárnyékol a pérute|enség, hatarozottan rĺányomja a bélyegét a munkára. Minden
esetre mindent elkövettĺnk, hogy jelenlegyünk mindenhol és megtiszteljük ünnepeinket,
hagyományainkat, melyet éveken keresztül megtartottunk.

2013. máľcius 15.
Megkoszoľúztunk a Horváth Mihály térenaz emlékhelyet.

Ąní 
' 

*:-.^:.-^ 'T.:-^ ^ ^^L!-Łv IJ. Irtat Ulus l alllulłdtas_-Az onnény Katolikus Lelkészség Hitéleti Mtĺkĺjdését Támogató Alapítválry źůtal
megjelentetésre keľülő, a nemzetiség kultúrájanak megismertetéséľe szolgáló Zsigmond
Benedek: Kis omény Tĺirténelem című kiadváný támogattuk 150.000,-Ft-tal Támogatási
szerzőđés alapjan.

2013. ápľÍlis
Koszorúztunk ápľilis Koszoniztunk a Hacskariná| az otmény emlékkőnél a Duna parton az
Eľdélyi ormény Gyökerekkel a Fővárosi és országos omény onkormányzatta|, valamint
ľészt vettünk Engesztelő szentmisén templomunkban.

2013. szentember 22.
Fogolykiváltó Boldogasszoný iinnepét támogattuk a templomban.

2013. oktĺó'beľ 17.
Nahapet Kucsak XIII-XN sz. örmény költő ''101 Hajren'' c. kétnyelvű (ĺirmény-nragyaľ)
veľsciklus bemutatója r'olt. Ez a soľozat a kĺizépkori örrnény kĺiltészet gyöĺrgyszenreit
talta|mazza, melyek Magyar.oľszágonmost jelentek meg előszĺĺľ' A kĺitet illusztrácicii öľnrélly
kódex-motívumokat tar,ta|maz. A Romanika Kiadó r,á|]alta a könyv gondozását, anrely színes
kemény kotéSben, belĹil fekete-fehér színben, kb.106 oldalon, kétni'el.i,ű (örnrény-magyaľ)
formában keriilt megjelentetésľe, a szép öľmén), kiađr'árry. A kiađó váI|alta a tániogatók
felhintetését is a könyvben. A veľses kĺĺtet kiadásának a költségeilrez a Jőzsefváľosi onnérry
onkomlanyzat, is hozzájaru|t a veľseskönyv bemutatójĺáĺl csokľokkal és viľágkötészeti
alkotásokkal illusztľáltuk ezeket a szép szerelmes verseket.



2013. oktĺíber 6-án
Koszoruztunk a Coľvin közben

2013. oktőber f3-án
Megkoszoruztuk Pongrác Gergely emléktábláját templomunk falan. Pongtácz Gergelyľe
nrindig nagy tisztelettel enrlékezuĺlk, az 56-os hősre' ki bátľan védte a Corvin-közt és később
1956 emlékét. Azt akarta, hogy Magyarorszźlg szabad legyen és felhívjuk a f,lgyelmet effe a
kaľakán emberľe' tőle csak tanulni lehet.

VálIalkozási szeľződés :
Romantika kiadó Bt-vel melynek a tźrgya Nahapet Kucsek ''101 l{ajĺen'' c. kétnyelr,ű
(örniény-m agy at) tematikáj ri verses kötet me g| el entetésére.
Támogatások:
Támogatjuk az ormény Katolikus Lelkészséget is, hogy templomunk működése zavartalan
legyen, valamint felvállaljuk a templom kiadásában megjelelrő könyveket is, ilyen ismeľęteket
terjesztő kiadvĺĺny Zsigmond Benedek kiadványa az oľmény tĺjrténelemľőI és szokásokľól.
Ezt a tĺímogatást tavaly kezdeményezte a templom, de megvalósulása csak idén lett
lehetséges. Yá|tozatlanul szeretnénk felállítani a Bp.,08. ker. Baross u'100. sz. a|atti épületre,
Lászlőfťy Aladár emléktábláj át. A gyönyöľű szecessziós épületre akármilyen táblát nem
tehetünk. Velencébe az ornény Kolostor szigetľe változatlanul szeľetlrénk elmenni, de sajnos
a pillanatnyi anyagi helyzetiink ezt nem, teszi lehetővé' Főző tanfolyamunkat és ötvös
tanfolyamurl<atváItozatlanulakadá|yozzaapénztelenség'
Mindenesetre megpľóbáltunk pá|y ázni

Támo gatj uk az Er dé|yi ormény Gyökerek Kulturáli s E gyestilet kiadvĺĺnyait.
Zakariás Enikő elnök megkéľđezi a jelenlevőket, hogy a Jőzsefvárosi ormény onkoľmányzat
2013. évi beszámolójával kapcsolatosan kérdése, javaslata vagy hozzáftizni valója a
jelenlevők közül lenne-e valakinek.

Miután megállapítj a,hogy kérdés, hozztszó|ás nincs szavazástrendel el.

Szavazäsnźll jelen van 3 képviselő

Ahatérozathozata|hozegyszeľűszótöbbségszükséges

HATAROZAT:
s1/20r3.(xil.o7.) 4IGEN

Loós Péteľné sk.
j e głző ko nyv hit e l e s ít ő

0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

Zakarids Enikő sk.
elnÔk

kmf.

A j egy złĺkönyvi kivonat
Kiadva: 2014. február 4.

Szedliczkvné fljffih
ę',T;.,",



JE GYZO KOI\IYYI KIVONAT

Készĺilt a Józsefváľosi Oľmény Onkorm ányzat Képviselő-testületének

20t3. októbeľ 30. (szeľda) napján 18.30 óľakoľ taľtott ĺilésén

aBadapest Ío82Yajdahunyadutca.l./b Nemzetiségi onkormányzatokirodájában

megtartoLt ttyílt 1 0. ľendes tilésétĺ.

7. Napirendi pont
2014. évi kiiltségvetési koncepció

Előterj eszt o : Zakariás Enikő elrrök

Hozzásző|ások, módosító j avaslat nincs

Zakariás Enikő elnĺjk: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előteľjesztésben szereplo
javaslatot, miszeľint a Józsefuáľosi ormény onkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepcióľĺól szóló hatétrozatźtt az aldbbiak szerint:

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatÍa|,
eI|enszavazat és tartőzkodás nélkti| elfogadja a javaslatot.

34120 13. (X.30.) Józsefvárosi orménv onkoľmánvzat Hatáľozata :

Á. Józs efváľosĺ Oľmény Onkoľm ányzat KépvÍselő-testĺi|ete ri gy dtint, ho gy

1.) 1.III. negyedévi teljesítéséľől szĺóló tájékoztatátst elfogadja, l-es és 2.es sz. mel|éklet

2.) a2014. évĺ pľogľamot az3. szálmű mellékletben foglaltakkal elfogadja

3.) 201'4. évi váľható bevételi és kĺadási e|őirányzatot, valamint a tiibb éves előzetes

kötelezetts é gváll alás o kat 4. számrĺ mellékl etb en fo g| altak atapj án határ ozza meg.

4.) felkéľi az elntikiit, hogy a 2014. évi kiiltségvetés teľvezésnél a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Zakariás Enikő elnök

Hatźriđő 2014. évi k<iltségvetés teľvezése

kmf.

Dukay Barbaľa sk.
j egyzőkonyv hitele sítő

Zakaríds Enikő sk.
elncik

A jegyzőkĺinyvi ki
Kiadva: 2014. fe

Szedliczkyné Pe



3. számú melléklet

A Jĺízsefváľosi Oľmény Onkoľľnányzat2014. évi pľogramja

- Lászlőffy Aladár emléktábláj ánál megemlékezés
- Adoľate kórust támogatása
- Uńnia moziban örmény f,rlmek vetítése
- Örrnény konyha, főziitánfo|yam vezetés éttervezzukhavonta egy alkalomnral
- ormény nemzeti ünnepek központi ľendezvényeinek támo gatźsa, rendezvényeket szervezése
- EOGYKE támogatźsaklubnap a Semmelweis utcában
- oľmény Katolikus Templom támogatźsa
- Örmény kulturális egyesületekkel, tánccsoportokkal, alapítványokkal és zenekarokkal
kapcsolatfelvétel, ta|á|kozők szervezése, az éľdeklodők személyesen is ta|źt|kozhatnak,
éľdeklődhessenek az ötmény kultúrával.
- Velencébe és ormén y orczágba ellátogatni.
- osi omény családok ta|á|kozőja azIJńniamoziban és az orczy keľtben
- Karácsonyi rendezvény
További teľv kézmúves tanfolyamok vezetése (tuzzománc' rézdomboľítás, lószőrékszeľ
készítés)

Az anyaotszágga| Jereván egyik kęľületéből kívánjuk felvenni a kapcsolatot a btldapesti és
országos ĺinkormĺínyzatta|. A helyi kisebbségi önkoľmányzatokkal, az öľnény közösség
egyesületeivel taľtjuk a kapcsolatot és együttműködtink. A józsefvárosi ĺiľmény sztĺĺnazásu
lakosok számontaľtása, klubszerű együttlétek.
A fenti progľamok a ktiltségvetési foľľások fiiggvénye, így a foľľások fiiggvényében a

alósítás ütem Iábbim s eaza
Januáľ

Március Koszoritzź.s

október Lászlőffu Al adáľ em| éktáblái ánál meeem l ékezés

oľmény Genocidiumra töľtélrő emlékezés

Június Templomkóĺus támogatása

oľmény Nemzeti Ünnęp

Szeptember oľmény ő si c s aláđo k ta|á|ko zői a az o r czy keľtben és az I] r ź.ľli a mozib an.

október Koszoruzás



A Józsefvárosi Ormény onkoľmán}'zat
rendelkezik.

4. számil melléklet

ti'bb éves kötelezettségválIalással nem

Kiiltségvetési Koncepció a
Bevételek:

Kiadások:

2013 évľe
Helyi onkoľmány zatoktámogatás
Központi támogatás
Pá|yázati támogatások

1.000.000,- Ft
i.500.000,- Ft
L000.000,- Fr

Dologi kiadások
Személyi kiadások
Műkö désre átadott pénzeszkoz

3.500.000,- Fr

2.000.000,- Fr
1.000.000,- Ft

500.000,- Ft

3.500.000.- Fr
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JEGYZoroľyvĺ KIVONAT
Késziilt a Józsefváľosi Román Onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

2013. október2f. napján 16.30 óľakoľ taľtott ülésén

aBudapest7082YajdahunyadutcaĹ/bNemzetiségionkormányzatokitodájźĺban

megrtarbtt

nyílt 6. rendes ülésén.

1. Napirendi pont
I.) 201'4, évi köItségvetési koncepció
Előterjesztő: Dr. Dady Kálmán elncjk

Hozztsző|ások, módosító j avaslat nincs

Dľ. Dady Kálnrĺán elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az e|oterjesztésben
szereplő javaslatot, miszerint a Józsefuiárosi Román Önkoľmányzat a20,l'4. évi kiĺltségvetési
koncepcióról szóló határozatát az alábbíak szeľint:

MegáIlapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|,
ellenszavazat és tartőzkodáls nélkiil elfogadja a javaslatot.

25120 1 3. (.X.22.) Józsefváľosi Román onkormányzat Hatáľozata :

A Józsefváľosi Román Onkoľm ányzat Képvisető-testülete ú gy dtint, hogy

1.) l.ilI. negyedévi teljesítéséľől szóló tájékaztatálst elfogadja, JKV.l-es, 2-es sz.

mel|éklete

2.) a2014. évi progľamot az 3. számú mellék]etben foglaltak szeľint elfogadja

3.) 20t4. évi váľható bevételi és kiadási e|őirányzatot, valamĺnt a több éves előzetes

kii telezetts é gvállalás okat 4. szá m ú mellék]etb en fo glaltak alapj án határ ozza meg.

4.) felkéľi az elnłiktito hogy a 20t4. évi költségvetés teľvezésnéI a határozatban

foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: Dr. Dady Kálmán elntjk

Határidĺĺ 2014. évi költségvetés teľvezése
kmf.

DérÍ Zoltúnné sk.
j e gyzőkonyv hiteles ítő

Dr. Dađy KáImĺin sk.
elnök

A jegyzőkĺinyvi ki
Kiadva:2014.

nĽ*Ď

.-łmffi ..: ö
Szědliczkyné P



3. sz. mellék|et

A pľogramok a költségvetési foľrások függvénYe, ísľ a foľrások fůiggvényében a
megvalósítás ĺiteme az a|ábbi
A Jĺózsefváľosi Román onkoľmźłnyzat2014. évi pľogramja
. Viata Noastra-Éleffink fényképkiállítása a Coľvinus Romĺĺn Egyesület, onkormányzafunkkal
kapcsolatos eseményekľől, önkom źnyzatunkrendezvényeiről
- A keľületi román nemzetiség éllta|készitett gobelinek kiállítása
- Kapcsolat'' _ LEGATURA 2013 kiállítás (román, magyar és moldovai festőművészek ktjzös
kiállítása)
- Kĺinyvtarépítés
Román batyus bál szeľvezése

- Máľcius 15-i ünnep megünneplése, klubdélután keľetében máľtisor készítése
- Nőnapi megemlékezés
Román Hrisvét nregtinrreplése klubdélu tán kereĺ'ében
Felszentelt, faragottromiĺn ikonok kiállítása Józsefvarosban

- Vasárnapi iskola (ľoman és angol nyelvtanfolyamon való részvétel)
- Klubdélután a,,Rétoľmánok ft)ldjén,'
- 3 Klubdélutĺĺn a Corvinus Román Művészeti és Tudomĺĺnyos Esélyegyenlőségért Egyestilet
á|ta| szerv ezett kiľĺĺndulásokľó l.
- A budapesti keľületekben működő romĺín ĺlnkormányzatokkal folyamatos kapcsolattaľtás
- Román alapítvłĺnyok |étręhozása, illetve egyesületek munkájának figyelemmel kiséľése
Klubdélutan (moldovai karácsony és újév.) szervezése
RornániaKulfu rálisIntézetrcndezvényeinek|átogatása

- Pünkösdi klubdélutrĺn
- Magyaľországi ľomán identitású gyermekek (csereĹidültetése) Romániában, Komrnandó
vaľosában
-2 fő részvétele az osztrźlk-Magyar Táľsaság Román tagozatźnak kulturális Pódiumĺín
Salzbuľgban
- Részvétel a Kommandói falunapokon
- Koszotuzás a Parlament előtt József Attila szobtánál
- Augusztus 20. megiinneplése
- Koszoľúzás Széchenyi István szu|őhazáná|
- Koszoruzás Aľadon, a Vesztőhelyen és aSzabadságszobonrál
A Kisjenői (Kisineu) Moldovai Köztársaság ,,Ginta Lłina Líceum'' 30 tagú kóľusának
felléptetése Józsefu árosban



4. számű mellék|et

Kiiltségvetési Koncep ciő a 2014 évre

A Józsefváľosi Román onkoľmányzat tt'bb éves kiitelezettségváItatással nem
ľendelkezik.

Bevételek
Helyi onkormány zati tźrno gatás
Központi támogatás
P á|y azati tĺímo gatás ok
Bevételek összesen

3.989.e-Ft
200.e-Ft
100.e-Ft

4.289e-Ft

Kiadások:
Személyi juttatások (Irodai asszisztens) 1.600 e-Ft

200.e-Ft
989.e-Ft

1.500.e-F
4.289e.- Ft

árulékok
Doiogi kiadások
Műkö dé sre átadoÍt p énzeszkoz
Kĺadások tĺsszesen:



JEGYZoxoľyvI KIVoNAT

amely késztilt a (Budapest Jőzsefvźrosi) Román onkormĺínyzat (továbbiakban: JSZO)
Képviselő-testületének 2013. november 22 _én 14.00 rĎľakoľ megtartott

7. ľendes
Testtileti üléséľől.

Helyszín: (Budapest 7082YajdahunyaduÍca 7/b Nenrzetiségi onkoľnrányzatokirodája)

Napírend I). polttio
20|3. évi kiizmeghallgatás
Előterjesztő: Dľ. Dady Kálmán elnök

Dľ. Dady Ktl|mán elnĺik előadás keľetében ismerteti a Józsefuaľosi Nemzetiségi
onkormányzatok kerületi támogatásának alakulása 1998-tól 2013 cimu tanulmány tézisěit
poszterek segítségével.
A Nemzetiségi onkormźnyzat minőségi és mennyiségi tevékenységét a műkĺjdési támogatás
vo lumene hatźnozza me g.
A2013. év nehéz volt számunkľa mivel atámogattlsok igen lecsĺikkentek és 1998-óta nem
volt ilyen alacsony összeg keľet a mfüödésünkľe. Egyľészt a JRo múködési ťlnanszírozása az
|998-2002 évek finanszitozásához képest 9]%-kal volt kevesebb. Másrészt ebben az
önkormányzati ciklusban a műkĺjdési költségek finanszírozásźhőI pá|yázati alapot képeztek,
amely az elmúlt évben tovább csĺikkent hĺĺľomötöđéve|. Az előző ĺjnkormányzati ciklusokban
kapott pá|yazati alap teljeselr megszűnt.
Ahhoz, hogy működő képességünket megtudjuk, őriznl képviselőink hozzttjárulásával
kénytelenek vagyunk saját eľőforľásainkból feladatainkat megoldani. Ezért vagyunk most _
többek között kénytelenek ktiltségvetést módosítani. Költségvetési nrűkĺjdési
a|aptámogatásunk - ami va|orizá|tan 97%-ka| csökkent az 1'998-2012. évi támogatásokhoz
képest ebben az évben 200 000,-Ft volt, megjegyezni kívánom, hogy 1998-2002-ben a
Józsefváro si Diák onkormány zat támo gatása ęnnek a másfélszeľese volt.
A2013. évi tevékenységtink halom részből tevődik össze:

1.) onkormányzatuĺlk és a keľiileti román lakosok érdekvédelme hét peľt nyeľtünk meg a
Maľkó utcai PKKB-n, saját eľőből iigyvédi képviselet és költségek igénybevétele nélktil (egy
per még folyamatban van).

2.) Műköđésünkkel kapcsolatos szokásos kisebb ľendezvénycink (Batyus bál, Román ćs
Angol nyelvtanfolyam, Március 15-e megünneplése, Márciuska megemlékezés, más
telepiilésen tévő Román onkormányzatokkal kĺizös ľendezvények (Budaöľsi Román
Önkormányzat,Fóvátosi Romĺĺn onkormányzat). Aľadľa ebben azévben október 5-én nem
tudtuk elutazni kciltségvetési okok miatt. Koszoruzás októbeľ 6-źn é,s október 26-án,
Budapesten.

3 .)-a P ályázati r endezvény s oľ ozatok:
Az elmúlt évről 20I3ła áthuzőđó KAPCSOLAT-LEGATURA Nemzetkozi festmény
kiállítás megnyitása a Szitko Family Band részvételével es azELETĹwr vĺa.ra NOASTRA
fotókiállítása Elena Kirchnopf - Gabora Moldovai énekesnő részvételével.
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3)-b. Az ez évi rendezvény sorozątok:
Pľogľamok időrendi soľľendben :

. KAPCSOLAT-LEGATURA 2013 kiá||ítás (JRKO- CORVINUS Romĺín Művészeti és
Tudományos Egyesülettel közösen, ľomán, magyar, moldovai festőművészek közös
kiállítása)

Jelenleg is megtekinthető.

.,,A ĺózsppvÁRosl NEMZETISÉGI oNronľĺÁt'ĺyzaľoK KERÜLETI
TÁMoGAľÁsÁN,ą.r ALAKULÁSA 1998 _2O|3- című tanulmánykötet első kötetének
írásttban illetve elkészítésében való ľészvétel a testület tagsai részérőI.

. 20|3. februáľ 12. én a CORVINUS Román Művészeti és Tudományos Egyesület Szabédi
Lászlo Nyelvtudományi Klub bemutatkozása teadélután keľetében'
o Ą JRKO könyvtáľĺínak folyamatos építése.

UtazásZsombolyárakönyvadományátvétę|ecéljából.

. 2013. március 09-én a nemzetközinőĺapi megemlékezés.

. 20 I I -1 3 a Józsefuárosi Nemzetiségi onkoľm ány zatokkeľületi támogatásának
alakulása 20II,20|3' címrĺ tanulmánykötet írásában és előkészítésében való részvétel
a testület részérol. (1 pld melléklet.)

. Klubdélután keretében máľcius 15.-e megĹinneplése. Martisor készítése.

. Román Húsvét megünneplése klubdélután keretében.

Fel szen telt Faragott Román lkonok Kiál lítĺása a Nemzetis égek Házában.

,,A Rétoronrĺínok Földjén'' Kiubđélutan. Fényképkiállítás. Diavetítés.

Elkészített rétoľomán ételreceptek degusztáciőja.

. Klubdélután - ,'Esély Idős Szüleinknek'' kerületi ľomán <inkoľmarryzati A|apítvány
b emutatko zása. Részvé te| az A|apítvány munkáj áb an.

. októbęr 6. részvétel az Aradi Megemlékezésen, Aradon az oľszágos Romĺĺn
onkormányzat és a Jőzsęfvźrosban rniĺködő Coľvinus Román Művészeti és
Tudományos Esélyegyenlőségért Egyesülettel közösen a szentmisén a Minoľita
Székesegyházban, koszorúzás a Vesztőhelyen és a Szabadság 2 fő. A Józsefuaros
újság sajnos nem kĺizcilte le az tinnepségről szóló tudósítást

Az olvasó Klub alapját a Józsefuĺáľosi Román onkoľmányzatbővítendő kcinyvtáľaképezi, A
gazdasági vá|ság szinte rnindenkit éľint így nemzetiségĹink tagjait is érinti. Az embeľeknek a
munkavilágźlba valő visszavezetése a munkahelyteľemtés több szakaszbő| á||ő összetett
átmeneti folyamat. Erre a folyamatľa jellemző az onképzés és a muvészeti hajlamok
kibontakozásának előtéľbe helyeződése.
Az olvasó klub céljai közül a Magyar - Romiĺn történelmi megbékélés elősegítése Szabédi
Lász|ő irodalmi munkásságának és nyelvkutatási eredményének feldolgozása és szélesebb
köľben való megismeľése.
Szabédi LźszIő életmiivét Magyaľoľszágon még nem nagyon ismerik. Soľsa nagyon hasonlít
József Atti|áéhoz nem csak költő és íľó, hanem Kolozsvárott egyetemi tanaĺ is volt. Fényes
fáklyaként tűnt fel Eľdélyben és 1959. április 18-rán a Szamosfalvi síneken fejezte be életét.
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Latin és finnugor nyeIvek közĺjs eľedetének és későbbi kapcsolatainak kutatásával
foglalkozott. Áiláspontunk szerint kívánatos lenne a Szabédi Lász|ő életniiĺvét, költői, írói,
nyelvkutatási eredményeit minél több józsefuárosi megismeľhetné. Tragikus halála óta a
nyelvkutatási tudomány kutatásaiban felvetett témákban tobb mint féI évszázad alatt sok
olyan új nyelvtudományi eľedmény szĺiletett, amelynek ĺjsszevetését Szabédi Lász|ő
életrnűvével fontosnak l'artanfutk. Első soľban Maľio Alinei o|asz szźĺmazási pľofesszoľ által
összefogott kutatásokľa gondoltunk.
A rendszeľvźitás őtaigazźn csak most nyílik lelretőség
źilta|a elért nyelvtudományi eredményeket, azokat az
nem értés fogadta kutatása eľedrnényiért.

arra, teljes egészében ťe|đo|gozzuk, az
okokat, amién életében sokszor meg

Meggyőződésünk, hogy aZ európai töľténelern hajna|ára visszanyúló finnugoľ - latin
nyelvészeti kutatások eredményeinek szélesebb köľben való ismenetése Józsefváľosban jó
célokat szolgál ezérthoztuk létre az olvasó k]ubot.
A Józsefuárosi Román onkormiĺnyzat ad' otthont a Ronrán Rétorornán, Moldor,ai és Magyaľ
festőművészek alkotásaiból ĺisszeállított ,,KAPCSoLAT-LEGATURA 20L3-
festménykiállításnak. Szeretnénk a mźr létrehozott kapcsolat éľdekében ottlront adni az
e|óző|eg még be nem mutatott festőművészek alkotásainak. A kiáltítás helyszíne a Bp., VIII.
Vajdahunyad u. 1/b' sz. a|atti Nemzetiségek Háza. A kiállítást megnyitja Dr. Veres Péteľ
MTA. PDH Népľajzkutatő. Kaľácsony előtt ľendezztik meg az e\őzo évekhez hasonló módon
a Román Gobelin kiállítást, amely a Kommandoró éľkező (Ronrĺĺnia Covásna Megye)
Testvérvárosunk művészei szeretnének bemutatni'
Álláspontunk szeľint a munkavi|ágába visszavágyó hölgyek sztĺnáta jelenthet a kiállítás
megtekintése után a gobelin átmeneti hasznos tevékenységet. A gobelinhímzés jelentos anyagi
befektetést nem igényel, jelentős értékek hozhatók á|ta| |étre. Legnépszerúbbé a XIX'
százađban az ipaľosodás korába vált, akkor a polgári családok hölgyei lelték benne az
elfoglaltságuk lehetőségét. A román hagyományoruő gobelin stílusában hasonlít a fali
szőttesekľe, ám a kĘitokkal ellentétben ezek az űgy nevezett kanavára vastag hegyű tűvel,
legtöbbször gyapjúfonallal készülnek. Kanavák sokfélék lehetnek, a nagy lyukútól az aptó
szeműig vźitozhat az osszetétele, amelyet sok esetben gazdag színvilágbarr pompáző (festett)
motívumok díszítenek. A kiállítás helyszíne szintén a NemzetiségekHéna.
A Jőzsefvtrosi Román'onkormĺíny,át ud otthont az Élpľĺ-rľř vI,łľa,ne NoSTRA Fotó
kiállításnak.
A Józsefvárosi Román onkormĺĺnyzat a Karácsonyi ünnepséget a felszentelt ikonok
kiállítással egybekötve fogia megľendezru. Abizánciikon múvészetke|etkezéséről Cocimirca
Selgiu Józsefvarosi Ronrán onkonnĺĺnyzat képviselője fog bevezető előadást taftani.

Az Esély Idős Szüleinknek Alapítvány (Házi Gondoző Szo|gá|at): Ezen az a|apitvtnyon
kcresztül a magyaÍ egészségügy alulfilrarszÍroz:ásával nem éppen optimálisan miĺködő
szeľvezettségével' szeľvezetségével kapcsolatos gondok enyhítését kívánja szolgálni válság
kitörési megoldás gyanéĺnt. A magrány egyre több embeľ szźlmtĺra vált rémisztő gondolattá
vagy nehezen elviselhető valósággá. A maganyt annál kilátrístalanabbul élik meg, minél
kevésbé tanultak meg bánni vęle. Az unďom nem egy tudatos vtrakozás és mégis va|ami
efféle, amikor valakinek vagy va|aminek jönnie kellene, ami megszabadítja etto|' Az
elhagyatottság érzés biztonságos emberi kapcsolatok hiányát egy bizonýalan szoľongás váltja
fel. A végső magźny, amely elől nem menekülhetnek. Ez a kettő együtt jfu a betegség és az
öľegség. Az öľegek tele vannak félelemmel és szorongással, amelyek hozzátartozrlak az
é7etbęz, de ebben a koľban különösen előtéľbe keľülnek.

Az alapítvány cé|ja segítő soľskĺĺzösség \étrehozása volt. Sorstáľsainkkal a bajt, ha
megosztjuk az már vigasztjelent. A soľsközösség segít a nehéz terhek viselésében, így mźr
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nem vagyunk annyiľa egyedül és az, hogy másnak sincs jobb dolga, mint nekünk, már
önmagában valamelyest vigasztal. Az idős koľ is ilyen sors-közösségé kovácsolhatja az
embereket. E feladatot az eséIy idős sziileinknek hĺŁi gondoző szo|gá|at és Nyugdíjas Klub
Alapítvanyunk keretében kíváĺrjuk megoldani, amit jogi személyiségű civil szervezetként
hoztunk létľe a Corvinus Romĺĺn és Művészeti Tudomĺányos Esély Egyenlőségéľt Egyesülettel
közĺisen. Ebben a t<jľekvésÍinkben nagyon fontosnak tartjuk psziclroteľápia a|ka|mazástń az
iĺlcis embęľek csopoľtjában. Torlábbi feladaílnk az embertársak segítése, tanácsađása és
gondozása tinkéntes alapon. Nemzetiségi onkormanyzatuĺlk (JRo) keretein belül nfüödik a
Román Nyugdíjas Klub.
Megjegyezni kívfurom, hogy a szociális szférafoglalkoztatottsága Magyaroľszágon3-SoÁ, ami
Németországban 20% körtil van. Úey gondoljuk, hogy ezze| a tevékenységünkkel
j ózsefvárosi köľnyezetünkben ezt a lemarudásunkat tudj uk enyhíteni.

Felszólalt:
Kovácsné Rojcsek Anrramáľia szót kéľ:
A közmeghallgatáson elhangzott ismeľtetett tanulmány adatai lronnan szźltmaznak?
Dľ. Dady Kálrnrán elnĺjk:
A telepiilési ĺjnkoľmányzat bocsájtotta ľésziinkľe az adatokat,

Csikós István szót kéľ:
Hol készültek a poszteľek?
Dr. Dady Kálmĺín elnök:
A Józsefvárosi Román onkoľmányzat képviselői készítették el a képeket.

Miután megźtl|apitja, hogy több kéľdés,hozzásző|ás trincs szavaztst ľendel el.

Szavazásnźll jelen van 3 képviselő

Ahatározathozata|hozegyszeľűszótöbbségszükséges

HATAROZAT:
3U20r3. (Xr.22.) 3IGEN O NEM 0 TARTóZK0DÁSSAL

A Józsefváľosi Román Onkoľmányzat
közmeghallgatás beszámolóját egyhangúan
jelenléti ív a jegyzőktinyv mel|ék|etét képezĺ.
Előterjesztő: Dr. Dady Kálmán
I{atáľidő: Azoma|

kmf.

Déri Zoltónné sk.
j e głző kö nyv hit e l e s ítő

Képvĺselő.testĺilete úgy điint, hogy a
elfogadja. A kłizmeghallgatásró| készült

Dr. Dady Kálmdn sk.
elnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 20|4. febľurír 4.

Szedliczkyné Pekaľi



JEGyZoxÖľyvI KIvoNAT

Készĺilt a Józsefváľosi Ruszin OnkoľmányzatKőzgytilésének Képviselő-testüIetének

2013. októberf5.17.30 óľakor tartott ülésén

aBudapest1082Yajdahunyadutca1,/bNemzetiségionkormányzatokitodájában

megtartott

nyi|t 7 . rendes tilésén.

1. Napiľendi pont
2014. évi ktiltségvetési koncepcirĺ

Előterjesztő: Dľ. Szabó János elnĺjk

Hozzászo|ások, módosító j avaslat nincs

Dľ. Szabó János elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásta az előterjesztésben szereplő
javaslatot, miszerint a Józsefuárosi Ruszin onkormrínyzata 2014, évi kłiltségvetési
koncepciórĺĺl szóló határozatźń az aldbbiak szerint:

Megállapítja, hogy a jelenlévo 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodźs szavazatta|,

e||enszav azat és l'artő zko dás nélkül e Ifu g a dj a a j av a s l at o t.

A Józsefváľosi Ruszin onkormán y zat Képviselő-testülete rĺgy dtint' ho gy

1.) 1-III. negyedévi teljesítéséľő|sző|ő tájékoztatást elfogadja,!.2. sz. melléklet

2.) a2t74. évi pľogľamoi az 3. számrĺ meliéi<|etben íoglaltaiĺkal elfogaĺlja

3.) 2014. évi váľható bevételi és kiadási e|őirányzatot, valamint a ttibb éves előzetes

kötelezettségvállalásokat 4. számú mellék|etben foglaltak alapján határozzame5

4.\ felkéri az elnöktit, hogy a 2014. évi kiiltségvetés tervezésnél a határozatban

foglaltakat vegye figyelembe. költségvetési koncepciĺiját az a|á.ňbi előteľjesztés 3.-4.

szá mrĺ p ontj áb a n fo gla It tarta|mźlv al elfo ga dj a.

Felelős: Dľ. Szabó János elnök

Hataridő 2014. évi költségvetés teľvezése

kmf.

Kaczur Magdolttu sk.
j e 91ł z ő ko nyv hit e I e s ít ő

Dn Szabó Jdnos sk.
elnÓk

ánvzatHatározataz

A jegyzőktinyvi
Kiadva:2014. E\p

F)
!)

i ľq.dl

Szedliczkvné Pe



3. sz. nrellék|et

A Jrózsefváľosi Ruszin onkoľmányzat2014. évi pľogľamja

Új ovk<ĺszĺĺntő _ ruszin népszokások felelevenítése

2. Ruszin Kalendárium Almanach - 2014.január hónap. _ Hodinka Antal Ruszin Kultuľális

Egyesülettel közĺls rendezvény

3. Ruszin farsangi bál - több kerületi ľuszin Ko ktizĺis rendezvénye _ febľuaľ vagy máľcius

 .Képzoművészeti kiállítás megszervezése - a JKK-a1közös ľendezvény máľcius-április

5. Ruszin népzenei est Népművészek kĺjzreműk<jdésével

6. Húsvéti ruszin népszokások - tojásfestés - meghívott képzőmiĺvészek, népművészek

ľészvételével

7. Nyári nyelvi tábor szeľvezése Magyaľországi és Kráľpátaljai ľuszin iskolások tészére

(10 meghívott tanuló 8 napos e|Iátźsa anyagi vonzatainak átvá|Ia|ása.(Augusztus)

8. A ruszin kiađói tevékenység bemutatása _ a Magyaľoľszágon kiadott ruszin nyelvű vagy

vonatkozású kiadványok bemutat ása (a könyvhéthe z idozítv e)

9. Kcizmeghallgatás (December)

Június XIII. Ruszin Világ Kongresszus Munkácson

Negyedik Ruszin Filmfesztivál

FolYamatos, egész éves programok:

1. A20I3. évi Ruszin Kalendarium-Almanach anyagának gyűjtése

2. Ru szin anyanye l vű e gyházi rendezvény ek |áto gatás a, tźlmo gatás a,

3' Segédanyagok készítése e ľendezvényekhez _ kották, szcivegek mĺĺsolása stb.

4. Hímző kőr működtetése, oktatása' alkotása (Kaczuľ Magdolna Erzsébet képviselő

vezetésével)

EgyĹittműködési megállapodások keretében tartanđő közös ĺendezvények _ alkalomszerűen



4. melléklet

A Józsefváľosi Ruszin onkormányzat ti'bb éves kłitelezettségvállalással nem

rendelkezik.

Kłiltséwetési Konccp ciő a 20t4. é.łre

Bevételek:
Helyi onko rmány zati támo gatás
Áilami támogatás
Pá|yázati támogatás

I 200.e-Ft
1.200.e-Ft
1.000.e-Ft

Bevételek iisszesen

Kiadások:
Személyi juttatások (tiszteletdíj egy évre)

Jáľulékok
U tazási kĺiltségtérítés (3 főlév )
Személyi juttatások iisszesen :

Dologi kiadások
Műkii désľe átad ott p énzeszköz:

3.400.e-Ft

700.e-Ft
300.e-Ft
500.e-Ft

1.500.e-Ft
1.400.e-Ft

500.e-Ft

Kiadások łisszesen: 3.400 e-Ft
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Józsefoáľosi Ruszin
Onkoľmányzat

JEGYZoKolĺwl KIVONAT
amely készĹilt a (Budapest Józsefuáľosi) Ruszin Önkormrínyzat (tovélbbiakban: JRo)

Testületének 2013. decembeľ 06.-án 17,00 óľakor mestartott
9. (rendes)

Testületi üléséről.
Helyszín : (Budap est 1 0 8 2 Vaj dalrunyad utca | /b Nemzeti ségi onkoľmán y zatok irodáj a)

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szeľint

1.) KiizmeghaIIgatás
Előteťesztő: Dr. Szabó János elnök

Dr. Szabó János elnök köszönti a megjelenteket és megtartja beszámolóját a Józsefvárosi
Ruszin onkormányzat Képviselő-testületének 2013. evĺ tevetenységéľdl. (A beszámoló
szĺivegét az 1. száműmelléklet tarta|mazza).

Szót kért a VI. keľületi Ruszin onkoľmányzat elnök Dľ. Lavinyec Maľianna, aki elismeľéssel
nyilatkozott a Jőzsęfvárosi Ruszin onkormányzattęvékenységéľől mely kiterjed a nemzetiség
minden teriiletére.

Az elncĺk megállapítja, hogy további kéľdés hozzźsző|äS nem vetődött fel, megköszönte a
jelenlévőknek, hogy részt vettek a közmeghallgatáson.

Miutĺĺn megállapítja, hogy kéľdés, hozzásző|ás nincs szavazástrendel el.

Szavazásnál jelen vaĺ4 képviselő

A hatźr o zatho zata|ho z e gyszení szótö bb sé g szüks é ge s

HATÁRoZAT:
57ĺ2013.(xII. 06.) 4 IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
A Józsefuáľosi Ruszin onkoľmányzat Képviselő-testülete rĺgy diint, hogy
ktizm eghal| gatás beszámolój át egyhangú an elfo gadj a.
Előterjeszĺő: Dr. Szabó János ęlnök
Hatźtľid(i: Azornal

kmf.

Kaczur Magdolna sk.
j e głz ő kô nyv hit ele s ítő

Dr. Szabő Júĺtos sk.
elnok

Szeľvezési és Képvi



I. sz. melléklet

Józsefuarosi Ruszin onkormányzat

BES ZAľ{OLO
a 2013. évi tevékenységľől

Éves munkatervĺinkhĺj z igazo ďv atartottuk meg a következő rcndezv ényeinket:

Febľuár 9-én - a Fovarosi Ruszin Batyus Bált Donáth Lehel B.L Ruszin elnök hagyományos
füszervezésével

Febľuáľban fejeztük be a Ruszinok kétnyelvű ismertető könyvét az ifiiság számára és
nyomdába keľült

Febľuáľ t6-án részt vettünk a Hodinka Antal emlék konfeľencián

Febľuáľ 23.án a B-l Ruszin onkormányzattal közösen megľendeztük Firczák Irén
festőművés z kiá||itását a Váľme gye u. 1 3 -ban

Ápľilis !-én Észtvettünk a közös Húsvéti ünnepségen, hagyományőrzéssel

Május 15.én részt vettiink Pľof. Fedinecz a világhínĺ sebész tiszteletéľe ľendezett
emlékkonfeľencián

Május 25-én ľészt vettünk az országos Ruszin Nap rendezvényein, Nyíľegyháztn, itt
mutattuk be a20I2. évi Ruszin Almanachot

Augusztus 24.31 ktizött Balatonszepezden l.artottttk meg a ľuszin anyanyelvi tábort a
Belváľos-Lipótvráľosi Ruszin onkoľmrínyzat rendezésében, ahol úgy Magyarországi, mint
Káľpátaljai gyeľmekek is ľészt vettek. Képviselőtáľsunk Markovics Erzsébet önkéntes
nevelőtanáľként teljesített szolgálatot. A tábor költségeihez keniletünk is hozzájéltllt, az
elszámolás megtöľtént, élmérrybeszźlmo|ő a táborľól a legutóbbi Ruszin Világban jelent meg.
Zęnés irodalrni estcĹ ľencleztünk a Ruszinyata gyeľnek együttes ľészvéĹe]ével, ahcll

bemutattuk a 2012. évi Ruszin Almanach kĺjnwet és a Ruszinok kétnvelvű ismertető
kiadvĺĺný az iť1tság számár a.

Decembeľ 3.án a Cseh Kultúraházában Mĺáľton István zeneszerző emlékéľe rendezett zenés
esten testületiink tagjai is részt vettek.
Az év folyaman folýatólagos tevékenységeinkhez tartozott a Ruszin Kalendarium kcjvetkező
sztrrŕnak előkészítése' anyanyelvi vallási rendezvények szervezése, a hímző kör (vezetője
Kaczlst Magdolna Erzsébet képviselő) ez évben aMáramarc si ruszin hímzési minták gyűjtését
végezte.
Több anyanyelvi vallási ľendezvény szervezésében és kivitelezésében is részt vettünk.
Tevékenységünket a Kĺizponti támogatás, onkoľmányzati támogatás, Központi feladatalapú
támogatás, valamint a Fővárosi Ruszin onkoľmanyzat és PH pá|yázati pénzei biztosították
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Költségvetésünkből a következő civil szewezeteket támogattuk: Hodinka Antal RUE -
Ruszin Kultuĺális Egyesületet. Két rendezvényĹink maradt el, illetve halasztódott a2014. évre
_ a Holló Katalin Képzőmrivészeti kiállítása és az Andľás napi rendezvény (műszaki okok
miaĐ.

Kiiszönetnyilvánítások:

A megváltozotĹ jogi helyzet többlet adminisztľatív fe]adatokat rótt a testiiletekľe, ezek
lektizdésében nagy segítség volt számunkľa a Pénzugyi osńá|y pozitív hozzááI|ása,
mindenben segítették a munkánkat. Különösen nagy segítség volt Hoľváthné Beck Judit
lelki i smeretes, se gítők ész hozzáá||ása.
Kcĺszönetet mondunk Gyémánt Katalinnak, aki napľakész rnunkájáva| biztosította felénk
irányuló elvarások telj esítését.
A k<jzos progľamok és rendezvények terĹiletén köszölret Donáth Lehel B-L Ruszin elnök
Urnak a sok közĺis rendezvény szervezéséért és kivitelezéséért (batyus bál, anyanyelvi
gyermektábor, vallási rendezvények stb.), Dr. LyavineczMaĺiamaTetézvéttosi Ruszin elnök
asszonynak, Szilceľ-Likovics olga.
A Fővárosi Ruszin elncjknek és mindenkinek, akik segítették testületünk munkáját.
TestĹiletünk tagjainak a mindenkori pontos és megbízható munkáért ez úton mondok
köszönetet.

osszességében 2013. évében is nemzetiségi önkormányzatunk folytatta az e|őző éveIĺhez
lrasonlóan az anyanyelv megőľzéséért, a népi hagyomiányok ápolását és a hímzo kor
műkĺjdtetését.



J EGY ZOKO I\TYVI KTVO NAT
Készült a Józsefvárosi Szerb Onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

2013. októbeľ 18. napján 17.00 óľakoľ tartott ülésén

aBudapest7082Yajdahunyadutca7/bNemzetisegionkormányzatokirodájában

megfuftott

nyílt 6. rendkívrili rilésén.

1. NapiľendÍ pont
2014. évi költségvetési koncepciĺí

Előterj esztő: Georgievics Lyubinka elnök

Hozzásző|źsok, módosító j avaslat nincs

Geoľgievics Lyubinka elnĺik: Ennek megfelelően felteszem szavazásta az e|oterjesztésben
szeľeplő javaslatot, miszerint a Józsefvárosi Szerb onkormányzata 2014. évi ktiltségvetési
koncepciórĺóI szóló hatátozatźń az aldbbiak szerínt:

Megállapítja' hogy a jelenlévő 4 képviselo 4 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|,
e||ęnszav azat és tartő zko dás nélkü| e lfo g a dj a a j av a s l at o t.

3 1/20 13. (X. 1 8) Józs efváľosi Szeľb onkoľmányzat Hatáľozata :

A Jĺízs efváľosi Szerb O nko ľm án y zat Képv is elő -testü lete ú gy d ii nt, ho gy

1.) 1-III. negyedévi teljesítéséľől szóló tájékoztatást elfogadja,|..2. sz. melléklet
2.) a2014. évi progľamot az3. számú mellékletben foglaltakkal elfogadja

3.) 2014. évi váľható bevételi és kiadási e|őirányzatot, valamint a ttibb éves előzetes

kötelezettségváIlalásokat 4. számú mellékletben fog|altak alapján határozza meg.

4.) felkéľi az elnökiit, hogy a 2014. évi kiiltségvetés teľvezésnél a határozatban
fo glaltakat vegye fi gyelem be

Felelős: Geoľgievics Lyubinka elnök

Hatĺáľidő 2014. évi költségvetés tervezése

kmÍ:

Szabó Jónos sk.
j e gł z ő lrĺ) nyv hit e l e s ít ő

Geoľgievics Lyubinka sk.
elnok

"\

ĺť.ľ. s'
€' €l

A jegyzőkönyvi ki

Szedliczkyné P



3. sz. melléklet

- A fővaĺosi keľületi szeľb önkormányzatokkaI, a Szerb Fővárosi onkományzattal és a Szerb

országos onkoľmányzatta| egyĹittmfüđdve éves szinten programok ľendezése (kiállítások,
emlékestek, konceľtek, ta|á|kozők' iľodalmi estek, könyvbemutatók. . . )
- Kĺjztjs pľogramok szervezése a Szerb Kulturális és Tudományos Intézetekkel és

szervezetekkel (Szeľb Pedagógiai és Módszertani Kcizpont, Szeľb Intézet, Magyaľoľszági
Szeľb Kulturális és Dokumentációs Központ, Budapesti Szeľb Kulturális Klub,
Magyaľországi Szerb Színház, Kĺug Egyesiilet, Suncokľet színjátszó kőľ) KUD Tabán
- A buđapesti Nikola Tesla Szeľb Tanítási Nyelvű ovodával, Altalános Iskolával,
Gimnáziummal valamint a Diakotthorľral egytittmúködve éves szinten pľogramok rendezése
(anyanyelvi, népismeľeti és történelmi vetélkedők)
- Nemzetiségi táboľok támogatása (Délalftildi Szerb Tánctábor, ,,Byr Kapaqah'' szeľb nyelvi
ttlbo4 Hittantábor, stb.)
. Szerb hagyományaink ápolása és tinnepeink méltó megünneplése a Budapesti Szerb
Egyhazkózösséggel (Szt. Miklós, Kaľácsony, Ujév, Szt. Száva' Húsvét, Szt. György, Szt. Vid
Szt. Illés)
- A hetente megjelenő szerb nemzetiségi újság (CHH) és mĺĺs fővárosi szerb nemzetiségi

médiumok tevékenységének támogatása, segítése.
- Szt. Illés foľľás (a Természettudományi Múzeum kertjében) szerb emléklrely és a hozzá
kapcsolódó Szt. Illés napi hagyomanyok ápolása.
. A Magyarorczćlgon tevékenykedő szerb költök, íľók kiadvĺĺnyainak ttmlogatása (Jakovljevic
Dragan, Dujmov Dľagomiľ, Milosevits Péter, Stepanovic Predrag... és más fiatal költő vagy
író), illetve egyéb szerb fővaľosi kiadvanyok támogatása.
- A keľületben é|ó szerbęk folyamatos tajékoztattsa a különböző progľamokról és

ľendezvényekĺől.
- A józsefuáľosi szeľb emlékek, hagyomĺĺnyok felkutatása, feltéľképezése.
Szerbiai testvérváľosi kapcsolatok illewe testvéľintézmények lehetőségeinek felkutatása.

- A józsefuarosi szerbek anyaoľszági kapcsolatainak fejlesztése a közösség identitásának
megőrzése céljából.
- A józsefuiĺrosi szerb családokkal való kapcsolattaľtás igényeik felmérése.
- A szerb kultura és tudomány megismertetése a keľület lakosaival, intézményeivel.
. Szerb nyelv ápolása és védelme.
. A mfüödés taľgyi és szervezeti feltételeinek kialakítása'
- ,,SZEOBA napja''- pá|yázat
- Szerb kalendárium kiadásrínak támogatása



4. sz. melléklet

KöItségvetési Koncep ciő a 2014 évre

TELEK
Helyi onkormán y zati tźtmo gatás
Kĺizponti támogatás
(P á|y ázati támo gatások )
BEVÉTELEK iisszesen
KIADÁsoK
Dologi kiadások, Repi ađó
Személyi kiadások( BKV béľlet)
Műkĺj dé sre átadott p élueszkoz
Beľuházás- infoľmatikai eszközök
KIADÁsox ossznsnľ:

500.eFt
300.eFt

1.000.eFt
1.800.-eFt

1.300.-eFt
0.-eFt

500.-eFt
0.-eFt

1.800.-eFt

AJĺózsefvárosi Szeľb onkormányzat tőbb éves kötelezettségváů|alással nem ľendelkezik.



JEGYZoxoľyvr KIVONAT

amely készĺilt a (Buđapest Jőzsefvárosi) Szeľb onkomrányzat (továbbiakban: JSZO)
Testtiletének 2013. decembeľ 07-én 16'00 óľakor megtartott

8. rendes
Testtĺleti üléséľől.

H elyszín : (B udapest 1' o 8 2 Y ajdahuny ad utca 1 / b N emzeti ségi o n ko r mány zatok ir o dáj a)

l..) Közmeghallgatás: 2013. évi beszámoló

Georgievics Lyubinka elntjk köszörrti a megjelenteket és megtaľtja beszámo|őjtń a

Józsefváľosi Szeľb onkormányzat Képviselő-testtiletének 2013. évi tevékenységéľĺĺl.

Farsalrg amit a gyerekek minden évben nagyon várnak. Nikola Tesla Szeľb Tanítási nyelvtĺ
iskolában idén is megľendezésľe kerĹilt a farsangi mulatság. A VIII. keľĹiletből sok szerb
nyelvri gyermek jár a Szeľb nyelvű iskolába.

Szent Gyiirgy napi rendezvény ami a budapesti szeľb templom védőszentjének az iinnepe. A
zeĺekat fellépési díjahoz járu|thozzá a Józsefvarosí Szerb onkormányzat.

Tabdn ,Esl Minden évben tradicionálisan megrendezésľe keriil a Tabán néptánccsopoľt
gálaestje, ahol a Nikola Tesla Szeľb Iskola tanulói is fellépnek. A Józsefuáľosi Szerb
onkormányzat azenekaľ fellépési đijźthoz, szállásköltségeihez és hangosítashoz jarult hozzá.

HittantĺÍboľ: Minden évben tľadicionálisan megľendezésre keľült a Szeľb hittantábort,

amelyre a szerb nemzetiség legkisebbjeitől-óvodástól- gimnazistáig szép szźlmban
jelentkeznek a gyeľmekek. A tábor célja a szerb hagyományok ápolása és továbbtjľökítése'
Minden évben más és nrás védőszentrő| tanulnak a gycľmekek, minden nap imádkoznak,
megtanulják a liturgiákhoz kapcsolódó énekeket. A táboľ ztrźsźtn a budai Lukijan Parrtelić (a

temesvĺíri szerb ortodox egyhiázmegye adminisztrátora) is ľészt vett és közös imával zátult.
Tľadíció, hogy minden évben más helyen (egykor és most is szeľbek lakta településeken)
kerül megrendezésre idén Siklóson volt.)

Megemlékezés Szent IIIés próféta iłnnepéľdl. Tobb évszazados hagyomány, hogy a budapesti

és a környékbeli ortodox szeľbek minden évben elzarándokolnak őseik kegyhe|yéhez a pesti

Illés kúthoz, arĺe|y a Ludovika téręn található. Ma is az Illés utca mentén a XVIII. századí
kĹillemében ált. A szeľbek kcjľmenetben vonulnak a kĺlthoz, aho| vízszentelés szertartását

végzik. A kút a Természettudományi Múzeum kertjében ta|á|ható. A pap megszenteli a vizet
és a vízbe máľtott bazsalikommal meghinti a résztvevőket, majd háromkoľtynyit isznak a
vízbő|, amely egészséget és erőt ad. Kalácsot és bilzźú szentelnek. A Józsefuĺáľosi Szerb
onkoľmányzat eľľe az eseményľe, kalácsot sütött, bilzátfőzott, amit a pap megszentelt, iidítőt,
ásványvízet,bortkínáltakazoda|átogatóknak.

o rs zdgo s s zeľ b szav alóv eľs e ny
országos szerb szava|óveľseny lesz novembeľben a Nikola Tesla Szerb T.Ny. Ált. Iskolában
Az ország szerb településeiről éľkeznek gyermekek Budapestľe, hogy anyanyelvükön
szava|janak' ez egyben kiváló lehetőség a barátkozźlsra. A szavalóverseny után kézműves
foglalkozás lesz. Javaslom, hogy a Józsefuáľosi Szeľb onkormanyzat 30.000 Ft
keretosszeggel járul hozzá az a|aparlyagok vásárlásához.



Szeľb szÍnház
1813-ban Pesten volt az első szeľb nyelvíi előadás. A magyaľorczági Szeľb Szirház 200,
évfoľdulója alkalmábót a zenés irodalmi esthez az e|oadáshoz a kiá|Iításhoz és a sziĺtház
történelméről tĺjrténő megemléke zéshęzhozzájáĺu|t a Iőzsęfvárosi Szerb onkormányzat.

Seoba napja
20|3 novembeľében a magyaroľszági szerbek megemlékeznek az elődeik (1690)

bevándorlásaľól. A Szeľbek nemzeti és vallási közĺisségként a XV. század elejétől élnek
Magyarorszćryon' Ám a legjelentősebb, sorsfordító eseménynek az |690-es Velika seobát
(,,nagy vándoľlás'') tekintjük, amikoľ is a töľökök elől menekülve mintegy 40 ezer szerb

család étkezett III. Aľsenije Carnojevíc pátiárkavezetésével Magyaľországra, főleg a Buda és

Szentendre közötti térségbe. Ez a váĺldoľlás, menekülés kilratással volt később az egész szetb
nép tĺirténelmére, soľsára is.

Apxumerul,ypű cpllcwlłx WKa6a y MaĘapcxoj címíí kiiltyv ruegjelentetése
3opau Byxocan.;ren: ApxłĺrexTypa cpncKłĺx qpl(aBa y MaĘapcroj című könyv megjelentetése

két rryelr,en, anrely 350 oldalas és 726 szítres képpel szemlélteti a magyaľországi szerb
ternplonrokat' A könyv a Szerb Intézetés a buclapesti TERC kiađó f013. évi kiađása.

Tltmogatlűs
A Buđapesti Nikola Tesla Szerb T. Ny. óvoda, Ált' Isk., Gimn. és Diákotthon a ferrntartója

2OI3I2O14. tanér,től a Szerb országos onkormányzat. A Józsefvárosi Szeľb onkormźnyzat
80 000ft keľetösszeggel tánrogatta az a|ső tagozatos munkaközösség munkáját, melyből
technikai eszkcjzöket szereztekbe a hatékonyabb tanítás éľdekében.

2013. đecembeľ 14. napján a Szent Miklós napi iinnep kerĹil megręndezésre melyen a

gyeľmekek részére kľeatív kézműves foglalkozás keľül lesz, a felnőtt ľésztvevők és a
gyeľmekek megvendégelésével.

Geoľgievics Lyubinka elnök elmondja, hogy felmerii|t az év folyamán több progľam, ötlet a

szerb lakosok tisszejövetelére, de a nagyon szűkös 20|3. évi költségvetés neln tette lehetőr'é a

megvalósításukat. A 20|4. évre már elkészÜlt a pľogľam tervezet mely elkészítése során

figyelembe kellett venni, hogy az idęi sem volt kedvezo arendezvények megtartásához.

Georgievics Lyubinka elnök megkéľdezi a jelenlévőket, hogy van-e kérdés hozzásző|ás a

beszámolóhoz. A jelenlévők megkĺlszönték a beszámolót és az e|hangzott informácíókat'

Miutan megállapítja, hogy kéľdés hozzásző|ás nincs szavazást rendel el.

Szav azźsnál j clcn v arl 4 kćpvisclő.

Ahatźlrozathozegyszeruszótöbbségsziikséges



HATAROZAT:
42t2013. (Xrr.07.) 3IGEN O NEM 0 TARToZKODÁSSAL

úgy dönt, hogy a kĺĺzmeghallgatás

Georgievics Lyubinka sk.
eInök

A Józsefuarosi Szerb onkormányzat Képviselő-testülete
beszámolój át egyhangúan elfogadj a'
Felelős: Geoľgievics Lyubinka
Határidő: Azonna|

kmf.

Szabó Jdnos sk.
j e gyző kö nyv hit el e s ít ő

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 2014. februĺĺr 4.

Szedliczkyné
Szervezési és

ii lolsĺř
( /łń\ 9.



JEGYZ,őxoľyvr KIvoNAT

amely készült a (Budapes t Jőzsefvźrosi) Szlovák onkormany zat (tovźhbiakban: JSZO)
Képviselő-testületének 2013. decembeľ 9 _én 15.30 ĺíľakor megtartott

6 ľendes
Testtileti üléséről.

H ely s zín : (Budap e st 7 o 8 2 Y aj dahuny ad utc a 7 / b Nenrzeti ségi o n koľm á ny zatok it o dáj a)

Napirend 1I. pontiĺl
Kiizmeghallgatás

Kápolnai Kźľ;m& elnök köszönt<jtte a közmeghallgatáson megjelenteket. Röviden vázo|ta az

onkormányzat 15 éves tevékenységének három nagyobb teľületét, amely jellemezte és

gerinc ét kép ezte munk áj uknak'

1. Szlovák Kato|ikus szentmisék és agapék: 1999-tóI mostanáig a Horváth Mihály téľi Szent

József plébánia templomban minden hónap első vasárnapján szlovák nyelvĺĺ szentmise, a

plébania épületében agapé és beszélgetés.

2. Szlovák múltat megörĺjkítő kétnyelvtĺ emléktáblák: elkészíttetése és épületekĺe történő

kihelyezé se il l etve av atása (1 9 9 9 -20 09 ko ztitt tíz emléktáb|a) .

3. a Budapesti Szlovák Intézettel együttműkĺjdés keretében közös rendezvények szeľvezésę.

Főleg töľténelmi és egyéb kultúrtöľténelmi témákban. (2000-2009 között)

A haľom területből csak a katolikus szentmisék és agapék maradtak meg}Ol3-bea. Tobb mint
tizennégy év a|att a budapestieken kívtil tizerrrryolc Budapest kĺirnyéki és távolabbi szlovák
települést sikerült beszervezĺi, akik renđszeľesen |átogatták a szlovák szentmiséket.

Időkĺjzben néhrĺny település máľ nem aktivizáijamagé'/', de így is mintegy tíz település látogat

el a józsefuárosi templomba. Ezen kívĹil minden évben aĺyaországből étkezett csopofiok is
ľészt vettek a szentmiséken. Legutóbb májusban Mojrnirovcéből, ősszel pedig Zso|naiak
voltak nálunk.

A továbbiakban Kápolnai Kttzmér elmondja, hogy a 20l2-es évlrez hasonlóan 2013-ben is
önkormányzatutk anyagi támogatása változat|an maľadt. Az ę|őző ciklusban kapott nyolc-
nyo|cszázezer foľint helyett a Íizenegyből tíz önkormźnyzaÍ csak kétsziŁ-kétszázezer foľint

támogatást kapott a települési önkoľmrányzattol. A kilátásba helyezett pźl|yázati lehetőség

arlyagi hátterét ugyankor évről-évre szisztematikusan csökkentették. Idén málr csak száz-
százezer forintľa pá|y ázhattullk.
A bizonýalan anyagi háttér miatt ilyen köľülmények kĺizött munkaterviinkben rogzitett
ľendezvények kĺizül csak a havi rendszerességĺi szlovák szentmiséket és agapékat tudtuk

biztoĺsággaL lebonyolítani, amit már tizenötödik éve végzünk' További más komoly
pľogramot tervezni sem tuđtunk az aĺyagiakmiatt.

Fzután ismeľteti a2013. év fontosan eseményeit:



Közel 50 év szünet után ĺjnkormttnyzatunk kezdeményezésére és szervezéséberr 1999.

szeptembertől kezdődően minden hónap első vasĺírnapján sz|ovák nyelvű katolikus szentmisét

szervezĹink és tartunk a Horváth Mihály téri Szent József plébánia templomban 10,30

kezđettel. A szentmisék lravi rendszerességgel vannak és a tízen ot év a|att sosem nraradt el

annak megtaľtása. A szentmisét követően a plébánia épületébe meghívjuk atésztvevoket, ahol

szeretetlakomáva| várjuk oket és beszélgetéssel töltjĺik az időt. 2Ol3-ban is minden

hónapban, azaz tizenkét alkalommal j ĺitttink cissze.

Minden évben hagyományosan december első vasánrapján a Jőzsefvátosi templomban a

szloviík szęntmise előtt messzewezzuk az ozvena Szlovák Kóľus Adventi és Karácsonvi

konceľtjét.
A fenti saját ľendezvényeinken kívül ľészt vettĺĺnk még:
B udap e sti S zl o vák Intézęt á|ta| szęrv ezett kül önb oző r enđezvényeken :

kiállításokon,
- könyvbemutatókon,
- színházielőadásokon'
- zeneikoncerteken
- emlékesteken'
- egyes szlovák régiók bemutatkozó estjein,stb.,

A ktilönböző szlovák civil és kultuľális szervezetek közgyiĺlésein, ľendezvényein,
összejövetelein, továbbá a k<jzös fĺĺvaľosi és az egyes keľiiletek rendezvényein is.

20|3. évben az alábbi fontosabb progľamokon vettĹink részt kr.onológiai somendben
ismertetve:

obuda-Békásmegyeri hagyományos evangélikus istentiszteleten és kulturális ľendezvényen.
Ujpesti faľsangon.

Febľudľban:
Szlovák farsangi bálon

Mdiusban:
Angyalftldi Béketéri templomban Uhlár Béla enrlékére tarĺott koszoľúzáson illetve
szentmisén'
A XIII. keľületben megrendezett Nemzetiségi napon,
Toľdasi Szent oľban napi ľendezvényen

Júniusban:
a 1150 éves évforduló alkalmával Szent Cirill és Metód Za|avźlri szobľanak felavatásán.

Jtűliusban:
Az országos Szlovák napon

Augusztusban:
Szlovĺík-Morva zarríndokút



Szeptenúeľbenz
Szlovák Nagykĺivetségen tartott kettős źll|ami ünnep rendezvényén
Ferencváľosi dunai sétahaj ózáson'
A Szlovák Nyugdíjas Klub által szervezett Pozsonyi kiránduláson

októbeľben:
Terézváľosi búcsún
A ter ézv źr os i templ omb an szerv ezett nemzetkö zi kó rus ta|źl|kozőn,

Nov ełnb e r b en- de c e mb erv en :

Ktilĺĺnböző Adventi rendezvényeken,
Mikulás ürrnepségeken
és kĺizmeghallgatásokon

A korábbi évekhez hasonlóan önkoľmányzatunk ebben évben is pá|yěnatokat nyújtott be. A
beadott pályázatoka azonban végül csak egyre kaptunk citven ezeľ forinttámogatást.
Pá|yaztuĺlk még a Pozsonyi Külföldi Szlovákok Hivatalához is a visegrádi Viktoľin
emléktábla e|készíttetéséľe illetve kihelyezéséľe és a vele kapcsolatos ľendezvény egyéb
költségeiľe.

Támoeatásaink: A koľábbi években több szlovttk szervezetet, ľendezvéný illetve újság
kiadását támogattuk. (Szlovák Evangélikus Egyház, Szlovĺák Nyugdíjas Klub, LIPA Szlovfü
Folklóľ Egyesület, OZVENA Szlovák Kórus, Szlovfü kaľácsony, Szlovák faľsang,

,,Budapesti Szlovák,,című folyóirat kiadását).
Idén már csak a Szlovák farsangot, a Szlovfü karácsoný tudtuk anyagilag tánrogatni és a
Ludové noviny szlovák újságot 20|4. évre eloÍizetni.

További rovídhozzászólások utan a jelenlévők megk<ĺszĺinték a beszámolót és az e|hangzott
információkat.

Miután megállapítja, hogy kérdés hozzź.szőIźts nincs szavazást ľendel el.

Szav azásnźtl j elen v an 4 képviselő

Ahatározathozegyszeriiszótöbbségsziikséges

HATÁRoZAT:

31t2013. (xlr.09) 4IGEN O NEM 0 T^RTóZKoDÁSSAL
A Józsefváľosi Szlovák onkormányzat
közmeghallgatás beszámolóját egyhangúan
jelenléti ív a jegyĺzőktinyv mellékletét képezi.
Felelős: Kápolnai Kázmér
Határidő. Azonnal

kmf.
Gedő Györgyné

jegłzőkönyv
A jegyzőkĺinyvi kivonat hi

Képviselő-testüIete úgy dtint' hogy a
elfogadja. A kiizmeghal|gatásľóI készült

Kűpolnai Kdzmér sk.
elnÓk

K{tflľ{tl5;'.t
Sžeđliczkyné Pekárifr aľolP,na

Szervezési és Képviselői



JEGYZŐKÖľľrzr KIvoNAT

Készü|t a Józsefvárosi Szlovák onkoľmányzat Képvĺselő-testütetének 2013. decembeľ 09.

napján 17.00 óľakoľ taľtott ülésén

aBudapestĺo82Yajdahunyadutca7/bNemzetiségionkormányzatokirodájában
megtartott

nyílt 5. rendes ülésén.

1. Napiľendi pont
20Í4. évi költségvetési koncepció

Előterj eszto : Kápolnai Kázmér elnök

Hozzźsző|ások, módosító j avaslat nincs

Kápolnai Kázmér elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szeľeplő
javaslatot, miszeľint a 2014. évi kiiltségvetésĺ koncepcióľól szóló hataľozatát az alóbbiak
szerint:

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,
e|Ienszavazat és l'artőzkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

1.) I-IIL negyedévi teljesítéséről szóló tńjékoztatálst elfogadja, JKV.I, 2. sz. melléklete

2.) a2014. évi progľamot az 3. számrĺ mellékletben foglaltakkal elfogadja

3.) 201'4, évi váľható bevéte.li és kiadási e|őirányzatot, valamint a ttibb éves előzetes

kiitelezetts égv álla lá s o kat 4. számú mellékletben fo glaltak alapj án határ ozza meg.

4.) felkéri az e|niiköt' hogy a 2014. évi kiiltségvetés teľvezésnél a határozatban

foglaltakat vegye figyelembe. kiiltségvetési koncepcióját az a|áhbi előteľjesztés 3-4.

szá mrĺ p o ntj áb an fo glalt tarta|má.ľ al elfo gadj a.

Felelős: Kápolnai Kt.zm& elnök

Hatźľiđő 2014. évi költségvetés tervezése

kmf.

Gedő Györgyné sk.
j e głzőkönyv hiteĺes ítő

Kápolnaí Kdzmér sk.
elnök

A jegyzőkcinyvi kivonat
Kiadva: 2014. fe

Szedliczkyné Pe

ľą\

-ffi.ď;đ
Szeľvezési és



3. sz. melléklet

l A Józsefuáľosi Szlovák onkoľmányzat2}L4. évÍ progľamja
i A Jizsefuaľosi Szent József plébánia templomban 7999 szeptemberében megkezdett katolikus
. szentmisék folytatása havi ľendszeľességgel (2013.0l-l2 hó)
i A Szlovák Intézettel egyÍittnrtĺködve pľogramok rendezése (kiállítások, emlékestek,; találkozók)

Józsefvarosi Szlovák est megľendezése
Egy szlovákiai folklóľ együttes meghívása és vendégti| |źltása a Jőzsefváĺosi Nemzetiségii
o nko rnrán y zatok fe szti v álj rín az o r czy kertb en
Józsefváľosi Szlovák Karácsonyi Koncert megľendezése (Tĺibbmint tíz véve a decemberi

' szentmise előtt és alatt is azozvena Szlovák kóľus koncer1et ad)
. Kapcsolattaľtás amagyaľorczági szlovák településsekkel.

A Józsefuárosi szlovákok múltjrínak további kutatása
A Józsefváľosi óvodások és alsó tagozatos gyeľekek ĺészéte a Szlovák Evangélikus

. Egyházközséggel közösen kézmiĺves foglalkozások
' Hazai sz|ovźi< képzőművészek kiállításanak megľendezése a Szlovák Evarrgélikus Egyház
l Pinceklubjában

Szeptembeľ elején ľészvétel a szlovák nenrzeti ünnep és az alkotmány napja alkalmából
szetv ezett ünnepségen illetve ľendezvényen
Jozef Viktoľin emléktábla avatás Visegrádon (közös rendezvény a helyiekkel).

. A Za|avári Szerrt Cirill és Metód emlékmű megkoszorilzása és ľészvétel a rendezvényen.
A közľemiĺködés a Főváľosi és kenileti ünrrepi rendezvényeken.

Ęgyuttmĺl.ödés a kerü|etben lévĺĺ Szlovak Evangélikus Egyházközséggel
Ev folyamán más rendes események' pľogramok trámogatása és azokon részvétel
Részvéte| a hagyományos ünnepeken és oľszágos találkozókon
Főváľosi és keľületi Szloviĺk onkormĺínyzato|ĺka| közösen szervezett pľogramjainak

. támogatása:
Szlovrák bál
Szlovák Kaľácsony
Budapesti Szlovák új ság megjelentetése

A felsoľoltakbóI:
Folyamatos egész éves proqľamok:
Katolikus szentmisék és agapék havi renđszerességgel
Közös programok rendezése a Szlovák Intézette|
Közös szeľvezési programok a fővárosi és más keľületi szlovák cinkormányzato|<kal

oľszágos Rendezvénvek:
i oľszágos Szlovák Nap
: országos bánki nemzetiségita|á|koző
i SzlovákKóľusok országos ta|źikozőja



Költségvetési Koncep ciő a 20Í4 évre
Helyi Onkoľmán y zati támogatás
Kiizponti támogatás
(P ńl|y álr,ati tá m o ga tá s o k (o ľszá gos Sz| ová k. o n k,. s th ")

4. számű mellék|et

1.500.e-Ft
1.500.e -Ft

900.e-Ft

BEVETELEK összesen 3.900 .eFt

KIADASOK
Dologi kiadások

. a míĺködésĺinkkel kapcsolatosan felmeľÍilő költségek fedezése

. kisebb-nagyobb éľtékű iľoda-felszerelési eszköz-vásár|ása

. szolgáltatási díjak ellenértékének kifizetése (ľendezvények esetében- teľembérleti
díjak, hangosítás, tiszteletdíjak, nyomdai termékek, fotőzás, fotó-aľchiválás stb.)

Dologi kiadások iisszesen 2.400.-e.Ft
Műkiidésľe átad'ottpénzeszköz 600.-e.Ft
Személyi kiadások + jáľulékok 900.-e-Ft

- megbízási díjak (Megbízási szerződés a|apjan- ľenđezvényeken fellépő művészek,
előadók, illetve egyéb szakétők eseti megbízása)
- képviselői tiszteletdíjak (amennyiben a pénzügyi feđezet lehetővé teszi)
- személyi jellegri juttatások utáni jáľulékok

KIADASOK OSSZESEN: 3.900.eFt

A Józsefváľosi Szlovák Onkoľmányzat tt'bb éves kiitelezettségváI|alással nem
ľendelkezĺk.



rEGYZőKoľwr KIvoNAT

KészüIt a J őzsefv árosi Ukľán on koľmányzat Képviselő-tes tületén ek
2013. októbeľ 3l. napján 12,00 óľakor tartott ü|ésén

a Budap e st 1 o 8 2 Y aj dahuny ad utc a 1 / b Nemzetiségi o n ko rmá nyzatok ir o d,áj áb an
meýartott

nyi|t7. ľendes üIésén.

1. Napirendi pont
2014. évi ktiltségvetési koncepció

Előteľj esztő: Pospisek Katalin elnök

Hozzźlsző|ások, módo sító j avaslat nincs

Pospisek Katalin elnök: Ennek megfeleloen felteszem szavazásraaz előterjesztésben szereplőjavaslatot, miszerint a Józsefvárosi UkTán orlkormányzata 2014. évi kiiltségvejési
koncepcióról szóló hatfuozatát az aldbbiak szerint:

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, O tartőzkođźs szavazatta|,
ę|Lęnszavazat. és tartőzkodás nélktil elfogadja a javaslatoĺ'

2ó120ĺ.3. (X.31.) Józsefuáľosi Ukrán onkoľmánvzat Hatáľozata:
A Józsefvárosi Ukrán Onkormán yzat Képvise|ő-testiilete rĺ gy dtint, hogy
1.) l.ilL negyedévi teljesítéséről szóló tá$ékoztatátst elfogadj a, 1,,2. sz, melléklet
2.) a2014. évi pľogľamot az 3. számú melléktetben foglaltakkal elfogadja
3.) 20|4. évi váľható bevételi és kiadási előirányzatot, valamint a több éves előzetes
ktitelezettségvállalásokat 4. számú mellékletben foglaltak alapján hatźlrozza meg.
4.) felkéri az elnöktit, hogy a 2014. évi köItségvetés teľvezésnél a határozatban
foglaltakat vegye Íigyelembe. köItségvetési koncepció'ját az a|ábbi előterjesztés 3.-4.
szá m ú p o ntj á b an fo glalt tarta|máv aI e|fo gadj a.

Felelős: Pospisek Katalin elnĺĺk
Határidő 2014. évi költséevętés tęrvezése

kmf.

sillĺí Jekatyerina sk.
j e gyz ő kön1ry hit e l e s ít ő

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Pospisek Katalin sk.
eĺnok

Szedliczkyné
Szervezési és

Kiadva: 2014, februéy.!

ń l ,/*o'
.cntľď.,
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otgłíĘ



3. sz. melléklet

A Józsefváľosi Ukrán Onkoľmányzatza14. évi pľogľamjai

- Ukľán húsvét napjának megszervezése

- Közmeghal|gatás

- Ivtn Fľankó zenés irodalmi est megszervezése

- Kulturális progľamok szeľvezése (ukľán napi|apok járatása, kultuľális előadások stb.).

- Testületi tilések idejének tervezése és megvalósítása

- UkÍán népmiĺvészeti kézműves foglalkozások folytatása

- Néprajzi kiállítások folytatása (LVou népművészet, festészet, népviselet, gyĺingyfrĺzés,

Fafaragás)

- Sportrendezvények szervezése

- Ukľán kultuľális egyesiiletekkel, alapítványokkal, szeľvezetekkel, tánccsoportokkal,

zenekaľokk aI va|ő együttműködés és ezek támogatása.

- onállóan illetve a többi kisebbségi önkormanyzatta| egyittműkĺidve nemzetiségi

rcnđezv ények szervezése.

. Ukľán Karácsonv



4.számri melléklet

A Józsefvárosi Ukľán Onkormányzat tőbb éves kiitelezettségvállalással nem ľendelkezik.

i Költségvetési Koncepció a 2014 évľe
BEVETELEK
Helyi onkormány zati tőmo gatís
Kcizponti támogatás
(P á|y azati támo gatás ok)

500.eFt
l500.eFt
200 eFt

BEVETELEK łisszesen

KIADÁSoK
Dologi kiadások
Működésre átadott pénzeszköz
Személyi kiadások, j árulékok
Repľezentációs kiadások:

2.200.eEt

1.00O-eFt
100.e-Ft
900.e-Ft
200.e-Ft

KTADASOK OSSZESEN: 2.200.eEt



IEGYZoKoľyvl KIVONAT
amely készĺilt a Budapest Józsefuáľosi Ukľán onkoľmanyzat (tovźhbiakban: JUo)
Képviselő-testülętének 2013. decembeľ 21..én pénteken17,00 órakoľ megtaľtott

'.* 
ł

Helyszĺn: Magyaroszági Ulo.án Kultuľális Egyesület Budapest, Hajós u. 1,

1.) Kiizmeghallgatás

Beszámolĺi a 20t3. év tevékenységéről (Kiizmeghallgatás)
Pospisek Katalin köszĺjntötte a Közmeghallgatáson megjelenteket.

Az elnĺjk elmondta, hogy nehéz évet zártak kevés pénz źi|t az Önkoľmźnyzat rendelkezéséľe,

ezért átgondoltan kellett a pÍogľamokat megvalósítani. A 2014. év sem lesz könnyebb, de a
megtervezésénél figyelembe lettek véve a hagyományőrző pľogramok és ezeknek a

fontossága. Bízik abban' hogy a 2014. évi progľamokat képviselő tĺĺľsaival együtt meg tuđjak
valósítani.

Bemutatta azIJWźĺ onkormányzat tagsait, majd besziámolt iđőrendi soľľendbe a 2013. évben

megvalósított tevékenységtiket.

2013. februáľ

Közmeghallgatás

Józsefuaľosi Nemzetiségi onkormányzatok irodájában keľtilt soľ a közmeghallgatás

meglarttsára melyet állófogadással zaľtunk.

2013. máius

A mar hagyományos Ukľán Húsvéti ürmepséget ebben az évben 2013. május 5-én (vasáľnap)

keľült megrendezésre.

2013. november 24.
Emlékjel Koszoľúzás a Budapest, V. ker. Petőfi téľi közpaľkban és a Holodomoľ Emlékjelnél
a Csömöľi Glória Victis Emlékpaľkban.

2013. decembeľ 21.
A kiizmeghallgatással egybekötött lvan Frankó zenés est a Feľencvárosi Művelődési
Központban. (Budapest, IX. Halleľ u.27.)

2014. évi pľogľamja
. UkÍĺín húsvét napjának megszervezése
- Közmeghallgatás
- Ivan Frankó zęnés irodalmi est megszervezése
- Kultuľális progľamok szewezése (ukĺán napilapok járatása, kultuľális előadások stb.).

- Testületi ülések idejének tervezése és megvalósítása
- Ukľán népművészeti kézmúves foglalkozások folýatása
- Néprajzi kiállítások folýatása (LVOVI népmrivészet, festészet, népviselet, gycingyfiízés,

Fafaragás)



f

- Spoľtrend ezv ény ek szerv ezése
- UkÍán kulturális egyesületekkeI, alapítvźnyokkal, szervezetekkel, tánccsopoftokkal,

zenekarokkal való egyĹittműködés és ezek támogatása.
- onállóan illetve a tĺibbi kisebbségi ĺĺnkormányzattal egyittműköđve nemzetiségi

ľendezvények szervezése'
- UkIán Karácsony

További rovid hozzászólások után a jelenlévők nregkĺiszönték a beszrĺmolót és az elhangzott'

irrformációkat.

Miután megállapítja, hogy kérdés hozzásző|ás nincs szavazást renđel el.

Szavazásĺá|'jelen van 3 képviselő

Ahatározathozegyszeruszótöbbségsziikséges

HATAROZAT:

37t2013. (XII.21.) 3 IGEN

A Józsefuáľosi Ukľán onkormányzat
kiizmeghallgatás beszámolóját egyhangúan
jelenléti ív a jegyzőktinyv mellékletét képezi.

Felelős: Pospisek Katalin
Hatĺáľidő. Azonnal

kmf.

Silló Jekatyeľina sŕ.
j e głző kö nyv hit el e s ít ő

O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

Képvisető-testĺilete rĺgy dłint, hogy a

elfogadja. A kiizmeghallgatásľól készült

Pospisek Katalín sk.
elnôk

A jegyzőkĺinyvi kivonat hiteles:
Kiadva: f0I4. febľuár 4.

ffi'ryB


