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Tárgy: 2022. évi munka értékelése

Előterjesztő:

Szabó István Lajosné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagy szeretettel szeretném Önöket tájékoztatni az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
eltelt év, kulturális rendezvények végrehajtásáról.
Tavaly is ilyenkor találkoztunk itt a Szlovák Tájházban, szeptember hónap közepén. Ebben az
időszakban már háromnegyed éven túl vagyunk.
Az elmúlt évi közmeghallgatás óta történt fontosabb események a következők voltak :
Október elején a Tájházban az általános iskolások részére műhelymunkát szerveztünk.
Kiemelném a Temetőkertben az Őseinkről való megemlékezést „Mindenszentek „ alkalmából amit az
Evangélikus Egyház és a Farkas Etelka Tiszteletes asszony közreműködésével a hónap végén jött
létre. A szlovák klub tagjai a sírkertet rendbe hozták, színes krizantén csokrokkal és mécsesekkel
feldíszítették .
Az év végén, december közepén tartottuk meg az Oroszlányi Szlovákok napját a II. Rákóczi F.
klubban .A kis hely miatt sajnos erre a számunkra nagy eseményre kevés vendéget hívhatunk meg,
igya helyi kultúrcsoportunkon kívül fellépők a Kozárovcei Maticiar férfi és a Lipka női énekkart
hívhattuk meg. A rendezvényünk első alkalommal szombaton került megrendezésre, azeíőtt
vasárnaponként volt megrendezve. Akkor még élt a szarvasi Nobik Erzsébet ev. lelkész asszony, aki
rendszeresen járt hozzánk.
Az elmúlt évben még ezeken a rendezvényeken kívül részt vettünk -Tardoson a Tardosi Szlovákok
napján és a KEM szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő „ Adventi találkozón" Dorogon
november 2S-án az első adventi vasárnapon.
Az idei évben ugyan úgy mint tavaly előkészítettük az évi kulturális programtervünket.
2O22.év.
-január 09-én a Doni megemlékezésen és koszorúzáson vettünk részt az evangélikus gyülekezeti
házban és a templom falánál koszorút helyeztünk el.
-január 27én a Tájházban disznóvágás általános iskolák gyermekek közre működésével. Ezt a
rendezvényt a Szlovák, batyus bál helyett tartottunk
- februárl5-én immár hetedik alkalommal megrendeztük a „ Siska sütő versenyt" és ezen a napon
megszavaztuk azt a három személyt, akik az idei évben képviselni fognak minket a Magyarországi
Szlovákok Szervezetének Közgyűlésén, továbbképzéseken. Vágsselyéről Tatabánya-Bánhidáról is
jöttek a saját siskákkal versenyen.
február 28-án asszonybálon vettünk részt amit évente a Baráti kör szervezésében.
március 07-én megtartottuk tájházba a Nőnapot. Igen köszönjük a Szlovák Kkub férfi tagjának,Molnár
Pálnak a szép köszöntőt.
március 15-én koszorúzáson vettünk részt.
-március 17-én a Kölcsey Ferenc művelődési központban vettünk részt a nyugdíjasok találkozóján.
-április 10-én Babicskázás,( Tóth lstvánné, Molnár Ferencné,Bekéné Sziráki Marianna-babickák
fogadták a lányokat.
- április 12-én húsvéti előkészületek iskolások részére a Tájházban
-április 17-én Nobik Erzsébet lelkésznő tiszteletre faültetés koszorúzás ezen a napon a Topolya
parkban az emléktáblánál.
-április 22-én a Bp.Rákóczi út 15-ben a Szlovák Intézetben megtartott MSZSZ közgyűlésen vettünk
részt hárman-Mariann, Editke és én, képviselve az oroszlányi pobockát.
-május 02-án nemzetiségi ruhákba felöltözve vártuk a filmeseket Tatabányáról-felvétel kszült rólunk.
-május 07-én a KEM Szlovák Önkormányzat szervezésében az evangélikus templomunkban tartottuk
meg a „ Templom dala" című rendezvényt.
-május 08-án tartottunk családi napot a Tájházban.
-május 09én vettünk részt Bánhidán a Gellért téri katolikus templomban Izingné Pruzsina Rózsa
temetésén
-május 21-én vettünk részt Tatabányán a Puskin kultúrházban egy Szlovák családi napon, amit az
Agóra műv.kozpont szervezett.
-május 27-én az Arany József általános iskola 80 gyereket fogadtunk egy kézműves napon a
Tájházban
-május 29-én Hősök napján-koszorúzáson vettünk részt.
-június 04-én Vértesszölősön voltunk a Nemzetiségi öltözetek találkozóján. Beöltöztünk az őseinktől
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megörökölt öltözetbe,ott a Magdika Molnár bemutatta egyes ruhákat.
-június 11-én a Baráti kör szervezésében mi is részt vettünk a Haraszthegyi pikniken, amit gyerekek
számára szervezték, mi a sátorban nudlit készítettünk számukra és velük együtt is.
-júniusl9-töl-június 23-ig a szlovák nyelvtanfolyamosok részére szánt nyelvi táborban vettünk részt
Ó-Lublón.
-június 25-én Pajta fesztiválon együttműködtünk a fő szervezővel-Baráti körrel a Tájházban.
-július 01-július 02-ig Szarvason vettünk részt a Szlovákok napján, amit az Országos Szlovák
Önkormányzat szerve minden évben így a Szent Cyril és Metód nap környékén.
-augusztus 13-án Falunap
-augusztus 20-án koszorúzás,gyerekek új kenyér átadása az emlékműnél.
-augusztus 27-én Tardosi Szlovákok napján vettünk részt
-augusztus 28-tól szept.01.ig Horné Saliby szlovák klub tagjainak üdülése, köszönet az évi munkáért.
-szeptember 04-én a Bányász napon részt vettünk a főző versenyen, sztrapacskát-brindzás és
káposztásat késztettünk.
-szeptember 11-én a Szabó Mihály alpolgármesterrel én és a helyettesem Bekéné Sziráki Marianna
vettünk részt Kozárovcén egy színházi előadáson helyi amatőr színtársulat előadásában, amely
szept.17-én ünnepli a 100 éves fennállását.
,Köszönöm,hogy meghallgattak.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását!
Oroszlány, 2022. szeptember 21.
Szabó István Lajosné
OSZNÖ elnök

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
…/2022. (…) határozata
a 2022. évi munka értékeléséről
„Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésétől eltérően rendelkező, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.
24.) Korm. rendelet 4. § által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:”
Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2022. évi munka
értékeléséről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó Istvánné elnök
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