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1. sz. napirend 
Beszámoló Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

 2019. évi munkájáról 
 
Sarkadi László: Köszöntöm a Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat testületét és a 
megjelent kedves vendégeket. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Megállapítom, hogy 3 fő képviselő megjelent, az ülés határozatképes, a közmeghallgatást 
megnyitom. 
 
Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, amikor megtartjuk az évi közmeghallgatásunkat.  
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét legfőképpen az határozta 
meg, hogy minél több olyan szervezettel működjünk együtt akikhez kapcsolódhat a 
nemzetiségi önkormányzat kulturális tevékenysége, és az ő tevékenységük is ebbe az irányba 
mutat.  
Ilyen a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, a Matusek László Horvát 
Kulturális Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület, a Komlói Polgárőr Egyesület, a Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület, a Kásádi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint a Díszítőművészeti Műhely, ezekkel a csoportokkal szoros együttműködést tartunk. 
Mindegyik együttműködési megállapodáshoz kapcsolódik egy-egy rendezvény, ahol a horvát 
kultúra jelen van.  
A törekvésünk az, hogy minél szélesebb körben megmutassuk a horvát nemzetiségi kultúrát. 
A városi fő rendezvényeken is igyekszünk megmutatni magunkat, ezeken a rendezvényeken 
egyre több horvát nemzetiségű vesz részt. 
Az idei Kolbásztöltő Fesztiválon is szép számban vettek részt horvát nemzetiségi barátaink, 
nagyon jól sikerült, köszönet érte Polics József polgármester úrnak és Szarka Elemér a 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnökének a sok munkát.  
A másik nagy rendezvény a május 1-i Nemzetiségi Nap, szintén nagyon sok horvát 
nemzetiségi embert vonzott. 
A város 3. nagyrendezvénye a Komlói Napok, melynek keretében már hagyományosan 
birkapörköltet főztünk a kásádi horvátokkal. 
A tavalyi évben aláírásra került Kásád Község Önkormányzata, a Kásádi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat, Komló Város Önkormányzata, valamint a Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás. Az együttműködés a 
nemzetiségi oktatás, a kultúra, a sport, a turizmus, az ifjúsági csereprogramok, a közigazgatás, 
valamint a gazdaság területére is kiterjed.  
Hatékony Valpovo és Komló város nyugdíjas egyesületeinek az együttműködése, akik 
nagyban hozzájárultak kulturális javaink megtartásához. 
 



A települési önkormányzattal való együttműködés is kiváló, ezúton köszönöm Polics József 
polgármester úrnak, akinek át is adom a szót.  
 
Polics József: Köszönöm a Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, 
együttműködését, egymás programjaira épülve gazdag évet zárhattunk.  
A Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata nagyban hozzájárult a tavalyi év során 
is a városi élet pezsdítéséhez, meggyőződésem, hogy szegényebb lenne Komló, ha nem lenne 
a nemzetiségi önkormányzat. Szép és gazdag évet zártatok, amihez szívből gratulálok.  
Idén is nagyon sok munka lesz, nagyon fontos a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat léte, 
mivel a legkisebb közösség Komlón a horvát közösség, ezért még többet kell dolgozni. 
Nagyon sok közös programon vettünk részt, a teljesség igénye nélkül: Komlói Napok Ízek 
utcája, Kolbásztöltő Fesztivál, Európa Nap. Ezek a programok mind-mind színesítették a 
város programját.  
Mindezek nem jöhetnének létre, ha nem lenne a horvát nemzetiségi önkormányzat. Remélem, 
hogy ennek a jó kapcsolatnak az idei évben is folytatása lesz. Az önkormányzat támogatására 
számíthat a nemzetiségi önkormányzat.  
További jó munkát és jó egészséget kívánok a testület tagjainak.  
 
Sarkadi László: A nemzetiségi önkormányzat nevében köszönöm a szép szavakat, és a szoros 
együttműködést. 
A nemzetiségi önkormányzat 16 ülést és egy közmeghallgatást tartott az elmúlt évben, 48 
határozatot hozott összesen. 
A költségvetési előirányzatok szerint gazdálkodtunk az elmúlt évben is.  
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesülettel igen sokrétű, kölcsönösen egymást segítő 
munkakapcsolat alakult ki az évek során.  
A tavalyi évben is szerveztünk több közös programot, utazást, melyek a horvát közösség 
összetartására irányultak. Az utazások célja az anyaország kulturális és természeti értékeinek 
a megismerése volt. Köszönöm a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület munkáját, a 
kiváló együttműködést. 
 
Szarka Elemér: köszönöm az egész éves kiváló együttműködést. Szép és gazdag évet zárt a 
nemzetiségi önkormányzat, amihez szívből gratulálok. Nagyon sok közös programon vettünk 
részt. Komló barátainak a számát gyarapította a nemzetiségi önkormányzat munkája, ezáltal 
nőtt a népszerűsége.  
Javaslom, hogy aki valamilyen szinten kötődik a horvát nemzethez, az országhoz, azokat meg 
kellene szólítani és tiszteletbeli tagokká kellene fogadni.  
Értékes az a ténykedés is, ahogy a kapcsolatokat ápolja a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. 
Nagyszerű a szerepvállalása a közéletben, a városi életben is. A szakmaiság vitathatatlan. 
Értékmentés, értékteremtés, értékőrzés, hagyományápolás ez mind-mind beletartoznak a 
tevékenységi körbe. Civil szervezet vezetőjeként gratulálok, köszönöm a segítséget a 
Honismeret nevében.  
Remélem, hogy ennek a jó kapcsolatnak az idei évben is folytatása lesz. További jó munkát, 
erőt, kitartást kívánok a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak.  
 
Sarkadi László: Köszönöm a Komlói Polgárőr Egyesület segítő munkáját. Közös 
rendezvényeken való szoros együttműködést.  
 
Deák Imre: A Polgárőrség nevében köszönöm a Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat munkáját. A programok, melyeken közösen vettünk részt, nagyon jól 
sikerültek. A horvát nemzetiségi kultúrát széles körben sikerült megmutatnia a horvát 
nemzetiségi önkormányzatnak. Meggyőződésem, hogy szegényebb lenne a város, ha nem 



lenne horvát nemzetiség Komlón, mégha csak kis létszámban is. Köszönöm az 
együttműködést. 
 
Madjaric Julianna Iboljka: Szintén köszönöm mindenki munkáját, úgy érzem eredményes évet 
zártunk, jól tudtunk együttműködni a testület tagjaival, az egyesületekkel, szervezetekkel.  
 
Deák Imréné: Én is köszönöm a Honismereti és Városszépítő Egyesület munkáját. Tavalyi 
évben is jó volt az együttműködés. Remélem, hogy az idei évben is jól tudunk majd együtt 
dolgozni. 
 
Békési Attiláné: A Nyugdíjas Egyesület nevében köszönöm az elmúlt évben nyújtott 
támogatást, a közös programokat, köszönöm a lehetőséget, hogy a horvát nemzetiséghez 
tartozhatunk, ezt a kapcsolatot az idei évben is ápolni fogjuk.   
 
Sarkadi László: Köszönöm minden együttműködő partner munkáját, segítségét. Röviden, 
dióhéjban ennyi, összefoglalva, nagyon tartalmas évet zártunk. Remélem az elmúlt évhez 
hasonlóan az idei évben is ilyen lendülettel fogjuk a munkánkat végezni. Nagyon sok munka 
van, lesz, a tenni akarásunk töretlen, még többet kell dolgoznunk, bármilyen segítséget 
örömmel veszünk. Köszönöm mindenkinek az együttműködő munkáját.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Sarkadi László megköszönte a részvételt és a 
közmeghallgatást bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 

Sarkadi László   Madjaric Julianna    Deák Imréné 
        elnök                           jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 
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