
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: A Kálmánfi Béla Művelődési Ház szlovák termében a Piliscsévi Szlovák 

Önkormányzat 2015. december 11-én 16,30 órakor kezdődő közmeghallgatásáról. 

Jelenlévők: Vogyeraczki Mária elnök  

  Nagy Mária elnök-helyettes  

  Bartolen Istvánné képviselő   

Kosztka Gáspárné képviselő 

  Hudecz Izabella jegyzőkönyvvezető 

valamint, 30 érdeklődő állampolgár. 

A közmeghallgatás témája:  

1) Beszámoló a Szlovák Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről 
2) Jövő évi tervek, célkitűzések 

 

Vogyeraczki Mária elnök a jegyzőkönyv 1.mellékletében szereplő, írásos anyag 

szerint megtartotta beszámolóját. Kéri a jelenlévőket, amennyiben az 

elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólásuk, javaslatuk van, azt tegyék meg. 

Kelecz Józsefné: mint az Asszonykórus vezetője köszönetet mond a csodás 

rendezvényért, melyet a SZÖK és az Önkormányzat nyújtott az Asszonykórus 

megalakulásának 45. évfordulója alkalmából. Köszöni a kórus működéséhez 

nyújtott támogatásokat, valamint a Szlovákia-i úthoz nyújtott 82 E Ft-ot. A kórus 

továbbra is mindent megtesz a hagyományápolásért, de ez a Szlovák Önkormányzat 

nélkül nem sikerülne. Az aktivisták hozzájárulnak a Csévi hagyományok 

továbbviteléhez, de jó lenne ha több fiatal is csatlakozna ehhez a munkához. A 

csapat nagyon jó közösség, nem csak énekel, de ünnepel és mindent meg is beszél. 

Szívesen foglalkozna a fiatalokkal, mint nyugdíjas pedagógus is felajánlja segítségét 

akár dal akár színdarab tanulásban.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Valóban nagyon fontos feladat a 

hagyományőrzés, ezt önkormányzatunk is szem előtt tartja. A fiatalok hiánya nem 

csak ennél a szervezetnél jelentkezik, hanem az összes többi civil szervezetet, 

egyesületet is érinti. Mindegy mit szervez az önkormányzat érdektelen ez a 

korosztály. Kérem a megjelent fiatalok segítségét abban, hogy terjesszék amit itt ma 

hallottak, hogy ezek a közösségek nem rossz dolgok. A következő évekre közös 

feladata az Önkormányzatnak és a Szlovák Önkormányzatnak is a fiatalok 

bevonása a közösségi életbe, az utánpótlás kinevelése.    

Vogyeraczki Mária elnök: Ezen dolgozunk már több mint húsz éve. Tudom, hogy 

mindenkinek van elfoglaltsága, munka, gyerek, de lehet rá módot találni. 

Szívesen adunk lehetőséget, helyet csoportok létrehozására. Legyenek közösségek, 

akiket már könnyebben be tudunk vonni a hagyományápoló munkába is.  



Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Már a bizottsági üléseken is szóba 

került, hogy kit hívjunk meg, milyen előadókat, ahhoz, hogy a fiatalokat odavonzza 

a programjainkra. A fiatalok ötleteire vagyunk kíváncsiak.  

Vogyeraczki Mária elnök: probléma az is, hogy egyre kevesebb gyermek születik, és 

a szülők felfogása sem egyszerű. 

Kelecz Józsefné: Szomorúan hallom, hogy a fiataljaink más közösségek munkájában 

sem vesznek részt. Negatív, hogy nem kapják meg a hagyományokhoz való 

gyökereket. Ha nem ide járnak iskolába, nem tanulnak róla, a szülő sem tanítják 

őket. A mi iskolánkban jobban oda kellene figyelni a hagyományápolás átadására. 

Vogyeraczki Mária elnök: Nem csak az iskolában, hanem a Művelődési Ház keretein 

belül elehetne olyan programokat, szakköröket szervezni, ami a hagyományokon 

alapul. A nyelvtanfolyam szervezése is többször felvetődött már, a Szlovák 

Önkormányzat a jövő évben ismét megpróbálkozik vele. Akár az üzleti 

kapcsolatokban is fontos lehet a szlovák nyelv ismerete. 

Csapucha Katalin: Mint Művelődési Ház Vezetője én is jó ötletnek tartom a szlovák 

nyelv tanulását, azonban én olyan szervezésben gondolkodom, aminek beszélgetős 

jellege lenne. Lehetne két csoport: egyeik a beszélgetős, másik, akik készülnek 

nyelvtannal, szótanulással. A beszélgetőshöz is ki lehet jó tematikát találni, lehet pl. 

akár Tájházas is.  

Vogyeraczki Mária elnök: főzőkört is lehetne szervezni.   

Farda Gyuláné: mint pedagógus szeretném megköszönni a Baráti Kör aktivistáinak 

a közreműködését a pályázaton nyert nemzetiségi napunkon nyújtott segítségért. Az 

asszonyok bemutatták a tollfosztást, kukoricamorzsolást. Ez jó lehetőség volt arra, 

hogy a gyerekek a hagyományokat megismerhessék.  

Baumstark Tiborné jegyző: minden programnál kell olyan ember, aki maga köré tud 

vonzani más embereket. Egy ember is tud olyan lelkes lenni, hogy hallgassanak rá. 

Adhatunk pénzt, helyiséget, de erőszakkal nem lehet közösséget szervezni.  

Vogyeraczki Mária elnök: Nagy felelősség van a családon, mert akik erre terelgetik a 

gyermekeiket az nem marad hatástalan.  

Sok dolgot átbeszéltünk, átgondoljuk, tovább visszük az ismerősöknek, 

megpróbáljuk megtartani és igyekszünk tovább fejleszteni, amit eddig elértünk.  

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Vogyeraczki Mária elnök megköszöni a 

részvételt és a közmeghallgatást 17,30 órakor bezárja. 

Kmf. 

 

 Vogyeraczki Mária      Hudecz Izabella    

               SZÖK elnök       jegyzőkönyvvezető 


