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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 2019. december 4-én (szerdán)  

10:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről 

 
Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme 
 

Jelen vannak:            
 

 Porkoláb Sándor elnök 

 Ullmann Katalin elnökhelyettes 

 Dr. Marinova Ilieva Ruzsa  képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:  
 

 dr. Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Irodavezető 

 Bán Edit          szervezési ügyintéző 

 

 

Vaskóné Pántya Júlia elnök: Köszönti Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormány-

zat Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy a 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 3 fő 

jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, 

amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.  

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

a napirendet elfogadja:  
 

Napirend: 

1. Tájékoztató a Bolgár Adventi hagyományokról 

 

Előadó: Porkoláb Sándor elnök 

 

2. Egyebek 
 

 

Porkoláb Sándor elnök: Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ullmann Katalin elnök-

helyettest megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 
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Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

7/2019. (XII. 4.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat jegyzőkönyv-hitelesítőjének Ullmann Katalin elnökhelyettest választja meg. 

 

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Tájékoztató a Bolgár Adventi hagyományokról  

 

Porkoláb Sándor elnök: Ismerteti, hogy az Advent minden év egyik legvarázslatosabb, 

legcsodálatosabb időszaka. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, így minden 

évben már novembertől elkezdődik a nagy várakozás, készülődés az év legnagyobb, 

legmeghittebb ünnepére. Ez az időszak a csendes, elmélkedéssel töltött hónap. Főként a 

karácsonyvárásról, a vásárokról, a városok meghitt ünnepi fényeiről, a forralt borról és a 

finom falatokról szól. Bulgária nagyvárosainak többsége ilyenkor csodálatos fényárban úszó 

köntöst ölt magára, hogy így ejtse ámulatba a helyieket és az oda látogató turistákat. Ilyenkor 

ugyanis a városnézés mellett meg lehet csodálni a karácsonyi vásárok pavilonjainak kézműves 

áruit és el lehet veszni az ünnepi hangulat kavargó forgatagában. Számos nagyváros ebben az 

időszakban még lenyűgözőbbé válik, érdemes ilyenkor Bulgáriába is ellátogatni és 

megcsodálni az ottani ünnepi vásárokat is. Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 

szavazzanak az elhangzottak szerint a Bolgár Adventi hagyományokról elhangzott tájékoztató 

elfogadásáról. 

 

 

„Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Bolgár Adventi hagyományokról szóló tájékoztatót elfogadja.” 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza:  

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

8/2019. (XII. 4.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Bolgár Adventi hagyományokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Ullmann Katalin elnökhelyettes: Ismerteti, hogy Advent időszakában a Nemzetiségi 

Önkormányzat két rendezvényhez kíván csatlakozni, illetve a Nemzetiségi Önkormányzat 

képviseletében e programokon szeretnének részt venni. December 8-án vasárnap az Országos 

Bolgár Önkormányzat szervezésében a bolgár közösség tagjai a gyerekek részére Mikulás 

ünnepséget tartanak Budapesten, a Bajza utca 44. sz. alatti épületben, ahol korábban a Hriszto 
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Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium működött, ma a bolgár Kisebbségi 

Nyelvoktató Iskola működik, és nyelvtanfolyamokkal, táncházzal, magyarországi bolgár 

színházzal várják ide az érdeklődőket. Délelőtt 11:00 órától kezdődik majd a 

rendezvényteremben a gyerekeknek szóló program, melynek részeként Simon Attila 

közreműködésével Hitar Peter az erdőben címmel a Malko Teatro (bolgár színház) gyerek 

bábelőadását tekinthetik meg, és természetesen odavárják a Mikulást is, aki sok-sok 

ajándékkal érkezik. A másik rendezvény, amit még meg szeretne említeni, a december 11-én 

19:00 órai kezdettel megrendezésre kerülő koncert, szintén a Malko Teatro előadásában. A 

program részeként olyan népszerű bolgár dalokat adnak elő, amit a bolgár rádió is 

játszik/játszott.  

 

Porkoláb Sándor elnök: Kéri, hogy szavazzanak az Advent időszakára betervezett 

programokon való részvételi szándékukról, az alábbiak szerint: 

 

 

„Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2019. december 8-i az Országos Bolgár Önkormányzat által szervezett Mikulás ünnepség, és 

a december 11-én 19:00 órai kezdettel a Malko Teatro előadásában megrendezésre kerülő 

koncert programhoz a Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozni kíván, mindkét rendezvényen 

a helyi bolgár közösség képviseletében részt kívánnak venni.” 

 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (3) igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozza:  

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

9/2019. (XII. 4.) sz. határozata: 

 

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2019. december 8-i az Országos Bolgár Önkormányzat által szervezett Mikulás ünnepség, és 

a december 11-én 19:00 órai kezdettel a Malko Teatro előadásában megrendezésre kerülő 

koncert programhoz a Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozni kíván, mindkét rendezvé-

nyen a helyi bolgár közösség képviseletében részt kívánnak venni. 

 

Felelős: Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Egyebek 

 

Porkoláb Sándor elnök: Érdeklődik, hogy van-e az Egyebekhez kérdés, hozzászólás? 

Megállapítja, hogy az Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs kérdés, hozzászólás. 

Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét. 

 

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 10:30 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

Porkoláb Sándor  Ullmann Katlain 

        elnök                                                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


