Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
5/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
testületének 2022. szeptember 21-ei közmeghallgatásáról

Az ülés helye:

Szlovák Tájház (2840 Oroszlány, Alkotmány út 55.)

Jelen vannak:

Szabó István Lajosné elnök, Tóth Istvánné és Viczena Miklós
önkormányzati képviselők

Távol vannak:

Bekéné Sziráki Marianna és Bíró Józsefné önkormányzati képviselők

Meghívottak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Képviselő-

Az ülés megnyitása előtt Szabó István Lajosné elnök kérésére a jelenlévők 1 perces néma felállással
tisztelegtek Fuzik János emlékére.
Szabó István Lajosné elnök a közmeghallgatást 15 óra 5 perckor megnyitotta, köszöntötte a
képviselőtársait és a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert 5 fő nemzetiségi önkormányzati képviselőből 3 fő jelen volt.
Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontokat fogadják el.
Miután más javaslat nem volt, kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület a napirendet nyílt szavazással, 3 fő nemzetiségi önkormányzati képviselő
részvételével, 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2022. (IX. 21.) határozata
a 2022. szeptember 21-ei közmeghallgatás napirendjéről
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. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A 2022. szeptember 21-ei közmeghallgatáson a következő napirendi pontokat tárgyalja:
1. A 2022. évi munka értékelése
2. Tájékoztató a népszámlálással kapcsolatos feladatokról
3. Kérdés, interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó István Lajosné elnök

Javasolta, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Istvánné nemzetiségi önkormányzati képviselőt kérjék
fel. Kérte, erről szavazzanak.
A Képviselő-testület nyílt szavazással, 3 fő nemzetiségi önkormányzati képviselő részvételével, 3
igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2022. (IX. 21.) határozata
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. szeptember 21-ei közmeghallgatásán
választott jegyzőkönyv-hitelesítőről
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. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A 2022. szeptember 21-ei közmeghallgatásán jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Istvánné nemzetiségi
önkormányzati képviselőt választja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó István Lajosné elnök

1. NAPIRENDI PONT:

A 2022. évi munka értékelése
Előadó: Szabó István Lajosné elnök

Szabó István Lajosné elnök részletesen tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt évi közmeghallgatás óta
megszervezett kulturális rendezvényekről.
-

-

-

-

Október elején a Tájházban az általános iskolások részére műhelymunkát szerveztek.
A Temetőkertben megemlékeztek őseikről Mindenszentek alkalmából. Ez a megemlékezés az
Evangélikus Egyház és Farkas Etelka tiszteletes asszony közreműködésével október végén jött
létre. A Szlovák Klub tagjai a sírkertet rendbe hozták, színes krizantém csokrokkal és
mécsesekkel feldíszítették.
Az év végén, december közepén tartották meg az Oroszlányi Szlovákok Napját a II. Rákóczi
Ferenc Klubban. A kis hely miatt sajnos erre a számukra nagy eseményre kevés vendéget
hívhattak meg, így a helyi kultúrcsoporton kívül fellépett a kozárovcei Maticiar férfi és a
Lipka női énekkara. A rendezvény első alkalommal szombaton került megrendezésre, azelőtt
vasárnaponként volt megrendezve. Akkor még élt a szarvasi Nobik Erzsébet evangélikus
lelkész asszony, aki rendszeresen járt Oroszlányba.
Az elmúlt évben részt vettek Tardoson a Tardosi Szlovákok Napján, továbbá a KEM Szlovák
Önkormányzat által megrendezésre kerülő Adventi találkozón Dorogon november 28-án, az
első adventi vasárnapon.
Január 9-én a Doni megemlékezésen és koszorúzáson vettek részt az evangélikus gyülekezeti
házban és a templom falánál koszorút helyeztek el.
Január 27-én a Tájházban disznóvágást szerveztek általános iskolák gyermekek
közreműködésével. Ezt a rendezvényt a szlovák batyus bál helyett tartották meg.
Február 15-én immár hetedik alkalommal megrendezték a „Siskasütő versenyt" és ezen a
napon megszavazták azt a három személyt, akik az idei évben képviseli az oroszlányi
szlovákokat a Magyarországi Szlovákok Szervezetének Közgyűlésén, továbbképzéseken. A
siskasütő versenyre Vágsellyéről és Tatabánya-Bánhidáról is jöttek.
Február 28-án asszonybálon vettek részt, amit minden évben a Baráti Kör szervez meg.
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Március 7-én megtartották a tájházban a Nőnapot. Megköszönte a Szlovák Klub férfi tagjának,
Molnár Pálnak a szép köszöntőt.
Március 15-én koszorúzáson vettek részt.
Március 17-én a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban vettek részt a nyugdíjasok
találkozóján.
Április 10-én Babicskázás tartottak (Tóth lstvánné, Molnár Ferencné és Bekéné Sziráki
Marianna-babickák fogadták a lányokat).
Április 12-én húsvéti előkészületeket szerveztek az oroszlányi iskolások részére a Tájházban
Április 17-én Nobik Erzsébet lelkésznő tiszteletre faültetés és koszorúzás volt a Topolya
parkban az emléktáblánál.
Április 22-én a Szlovák Intézetben (Budapest, Rákóczi út 15.) megtartott MSZSZ közgyűlésen
vettek részt három fővel.
Május 2-án nemzetiségi ruhákba felöltözve várták a filmeseket Tatabányáról, felvétel készült
róluk.
Május 7-én a KEM Szlovák Önkormányzat szervezésében az evangélikus templomban tartották
meg a „Templom dala" című rendezvényt.
Május 8-án családi napot tartottak a Tájházban.
Május 9-én Izingné Pruzsina Rózsa temetésén vettek részt Bánhidán, a Gellért téri katolikus
templomban.
Május 21-én Tatabányán a Puskin Kultúrházban szlovák családi napon vettek részt, amit az
Agora művelődési központ szervezett.
Május 27-én a József Attila Általános Iskolából 80 tanulót fogadtak egy kézműves napra a
Táházban.
Május 29-én a Hősök napján-koszorúzáson vettek részt.
Június 4-én Vértesszőlősön voltak a Nemzetiségi Öltözetek Találkozóján. Beöltöztek az
őseiktől örökölt öltözetbe, bemutatták az egyes ruhákat.
Június 11-én részt vettek a Baráti Kör szervezésében megrendezett Harasztegyi pikniken, amit
gyerekek számára szerveztek. A szlovák sátorban nudlit készítettek a gyerekekkel együtt.
Június 19-től június 23-ig a szlovák nyelvtanfolyamosok részére szánt nyelvi táborban vettek
részt Ó-Lublón.
Június 25-én a Pajta fesztiválon együttműködtek a főszervezővel, a Baráti Körrel a Tájházban.
Július 01-én és július 02-án Szarvason vettek részt a Szlovákok Napján, amit az Országos Szlovák
Önkormányzat szervez minden évben a Szent Cirill és Metód nap környékén.
Augusztus 13-án tartották a Falunapot, melyről az eseményt követően már részletesen
beszámolt.
Augusztus 20-án koszorúzáson vettek részt, illetve a gyerekek átadták az új kenyeret az
emlékműnél.
Augusztus 27-én részt vettek a Tardosi Szlovákok Napján.
Augusztus 28-tól szeptember 1-ig Horné Saliby-ban üdültek a Szlovák Klub tagjai. Ezzel
köszönték meg részükre az egész éves munkájukat.
Szeptember 4-én a Bányász napon részt vettek a főző versenyen, sztrapacskát (brindzást és
káposztásat) késztettek.
Szeptember 11-én Szabó Mihály alpolgármesterrel Bekéné Sziráki Mariannával együtt részt
vettek Kozárovcén egy színházi előadáson a helyi amatőr színtársulat előadásában, amely
szeptember 17-én ünnepelte a 100 éves fennállását.

Hozzátette, ennél sokkal több volt, amit valóban csináltak. Különböző meghívásokat kaptak
különböző rendezvényekre, a környékre, Szlovákiába. Segíteni is mentek és segítséget is kaptak más
civil szervezettől.
Ahhoz, hogy a szlovák önkormányzat ennyi kulturális rendezvényt tudjon megszervezni rengeteget
kellett pályázni, ami nagyon nagy munkát jelent.
Ismertette az év végéig megrendezésre kerülő további rendevzényeket:
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Október 10-től 15-ig Szlovák Hét lesz a Tájházban. A pajta felújításra kaptak támogatást,
amit ezen rendezvény után fognak megcsinálni. A beruházás magában foglalná egy féltető
elkészítését is, hogy a nagy eszközöket ki tudják helyezni, így a pajta teljesen kiürülne.
Szintre szeretnék hozni a pajta alját, tetőt cserélni, hogy a pajtában tudjanak rendezvényeket
tartani. 2 évük van még rá, szeretné, ha ez a felújítás a következő önkormányzati választásig
megtörténne. Terveik szerint készülne egy színpad is a tájház mögött hátrafelé.
A Szlovák Hét megszervezésére 500 E Ft-ot kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. A tájház
minden nap nyitva lesz, programokkal várják az iskolákat, az óvodások és a civileket
Bemutatják az ősi ételeiket. Október 15-én, a zárás napján megünneplik az Oroszlányi
Szlovák Tájház 35 éves évfordulóját, lesz kiállítás és kulturális műsor.
Október végén, halottak napja alkalmából istentiszteletet tartanak és megemlékeznek őseikről
a temetőkertben.
Év végén, decemberben fogják tartani az Oroszlányi Szlovákok Napját a II. Rákóczi Klubban.

Megköszönte mindenkinek, a civil szervezeteknek, a Szlovák Klub tagjainak és a Bránicska
Táncegyüttesnek az egész éves munkáját, segítségét.
Kis Imréné kiemelte, óriási köszönet jár azért, hogy ennyi munkát végeznek ezzel a kis csapattal. A
rendezvényeken mindig nagyon jó a hangulat, magas színvonalúak és feltöltődést adnak a
résztvevőknek. Szabó István Lajosnénak, Betkának külön megköszönte a munkáját.
Két dolgot vetett fel: Az egyik, hogy szükség lenne a szlovák nyelvtanfolyam megszervezésére a télen.
A másik (falunapon is szó volt róla, mivel a város óvónői is kaptak elismerést a munkájukért és
szívesen felvennék a programjaik közé), hogy az óvodában jó lenne, ha legalább egy gyerekcsoport
ismerkedne a szlovák nyelvvel, játékokkal, dalokkal és ezáltal a gyerekek jobban kötődnének a
hagyományőrzéshez.
Kérte elnök asszonyt, hogy gondozza ezt a két gondolatot, felvetést és ezek kerüljenek be a jövőben a
programokba.
Rajnai Gábor alpolgármester köszönetét fejezte ki a szlovák önkormányzatnak a tevékenységéért. A
város kulturális életében olyan kötőpontok a többi civil szervezettel együtt, amely személyes
elismerést érdemel. Amennyiben a jövőben lehetősége lesz az oroszlányi önkormányzatnak, akkor
ezeket a ténykedéseket támogatni fogja.
A jövő évi programterv a város, a térség kulturális életében jelentős szerepet tölt be. A szlovák
önkormányzat a szlovák testvérváros mellett szoros kapcsolatot alakított ki a környéken lévő szlovák
településekkel is. Ezen települések szinte minden városi rendezvényen itt vannak és képviseltetik
magukat. Gratulált az önkormányzat munkájához és jelezte, a jövőben is szívesen áll rendelkezésre.
Szabó István Lajosné elnök Kis Imréné felvetésére reagálva elmondta, a szlovák nyelvtanfolyamról
nem tettek le. Október 15-e után folytatnák ott, ahol abbahagyták.
Az óvodások hagyománőrzésével kapcsolatban elmondta, mindig azon volt, hogy legalább egy óvodai
csoportban a szlovák nyelv tanítása megvalósuljon. 28 éve próbálkoznak, amióta az önkormányzat
fennáll, hogy egy-egy foglalkozásra fogadja őket az óvoda. Táncórákat tartanának, dalokat tanítanának
a gyerekekkel. Erről nem tettek le, az óvodavezetővel egyeztetni fog.
Kis Imréné véleménye szerint a jelenlegi nemzetiségi önkormányzati képviselők méltó utódai az
elődöknek, akik nem hagyták, hogy ez a szlovák kis közösség elvesszen. Folytatják az általuk
megkezdett munkát.
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Miután további hozzászólás nem volt, Szabó István Lajosné elnök kérte, szavazzanak a tájékoztató
elfogadásáról.
A Képviselő-testület nyílt szavazással 3 fő nemzetiségi önkormányzati képviselő részvételével, 3
igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2022. (IX. 21.) határozata
a 2022. évi munka értékeléséről szóló tájékoztatóról
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. §-a által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Elfogadja a 2022. évi munka értékeléséről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó István Lajosné elnök

2. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a népszámlálással kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szabó István Lajosné elnök

Szabó István Lajosné elnök elmondta, nagyon fontos számukra, az oroszlányi szlovák önkormányzat
léte függ ettől a népszámlálástól. Sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen kevesen vesznek részt a mai
közmeghallgatáson. Kérte a jelenlévőket, hogy mindenkinek továbbítsák ezeket a mondatokat. 2 év
múlva választások lesznek. Nem mindegy, hogy a szlovák önkormányzat mögött hány ember van. Ez
nagyon fontos számukra. A munkájukhoz szükséges, hogy minél több legyen a szlovák nemzetiségű
aláírás. A pályázatok kiírása és mennyisége is ettől függ. Mindenhová, ahová pályáznak, be kell írni,
hány ember áll az adott önkormányzat mögött. Mikor elkezdte a pályázatok írását, 480 szlovák
nemzetiségű ember állt az önkormányzat mögött, ez a szám a mai napra 196 főre csökkent. Jelezte a
népszámlálás idén elektronikus úton történik, mindenki saját maga is meg tudja csinálni. Az emberek
október 1-től október 16-ig önmaguk is kitölthetik a népszámlálási kérdőíveket. Október 17-től járnak
a számlálóbiztosok. A lényeg, hogy mindenki buzdítsa a családtagját, ismerősöket, ne felejtsék el,
honnét származnak, kik voltak az ősei.
Kérdés, hozzászólás nem volt, így kérte, szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással 3 fő nemzetiségi önkormányzati képviselő részvételével, 3
igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:
az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2022.(IX. 21.) határozata
a népszámlálással kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatóról
Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Elfogadta a népszámlálással kapcsolato feladatokról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó István Lajosné elnök

3. NAPIRENDI PONT:

Kérdés, interpelláció

Kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó István Lajosné elnök a nemzetiségi önkormányzat
közmeghallgatását 15 óra 40 perckor bezárta.

K. m. f.

Szabó István Lajosné
elnök

Tóth Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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