
J e g y z ő k ö n y v 

 

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

Önkormányzat 2014. október 3-án megtartott közmeghallgatásáról. 

Jelenlévők: Vogyeraczki Mária elnök  

  Dr. Pintér-Jurkovics Mária elnök-helyettes  

  Nagy Mária képviselő 

  Hudecz Izabella jegyzőkönyvvezető 

valamint 23 érdeklődő állampolgár. 

A közmeghallgatás témája:  

1.) A Piliscsévi Szlovák önkormányzat munkájának értékelése 

Vogyeraczki Mária elnök a jegyzőkönyv mellékletében szereplő, írásos anyag szerint 

megtartotta beszámolóját. Kéri a jelenlévőket, amennyiben az elhangzottakkal 

kapcsolatban hozzászólásuk, javaslatuk van, azt tegyék meg. 

Demeter Attila: Amikor láttam a Tájházban zajló felújítási munkálatokat, nagyon 

megörültem. Fontos, hogy a hagyomány megmaradjon. Szép dolog és helyes. Az 

Asszonykórussal kapcsolatban: amikor hallgatom a kórust, látom, hogy nincs 

újonnan belépő, fiatal tagja. Utánpótlás nélkül 10-20 év múlva teljesen feloszlik. 

Hasonló a helyzet a tánccsoporttal is. Szükség van a fiatalok bevonására. A Szlovák 

Önkormányzatnak ezen kellene változtatnia, és a problémát megoldania. Az a nép, 

aki elfelejti dalait, kihal.    

Vogyeraczki Mária elnök: köszönöm az észrevételt. Tudatában vagyunk a 

feladatnak, igyekszünk eleget tenni. Az eddig szervezett programoknak 

köszönhetően reméljük, elindul valami. Talán a Tájházban kialakítandó közösségi 

szobának köszönhetően gyarapodik majd a tagjaink létszáma. Sok mindenben 

gondolkozunk: kulcsos szoba, kihelyezett óvodai-iskolai órák, rendezvények, régi 

ételek készítése. 

Nagy Mária képviselő: A Szüreti-felvonulást elnézve, jó érzés volt csévinek lenni. Jó 

volt látni a huszonéves lányokat, asszonyokat új ruhákba öltözve. Csapucha 

Katalinnak köszönhető az ötlet a káposztás ételeket illetően, de e tekintetben a csévi 

asszonyok aktivitása is elismerésre méltó. Van előrehaladás a gyermekek körében 

is, egy gyermekünk ez évben érettségizett a szlovák gimnáziumban, az idei tanévben 

négy helyi gyermek jár az intézménybe: három gimnazista és egy általános iskolai 

tanuló. Lehet, hogy nem annyira látványos, de lassan alakul. Mindenkinek 

megköszönöm, hogy segítik a Szlovák Önkormányzat munkáját. Feladatunk 

közösen dolgozni egymásért, Piliscsévért. Megőrizni a hagyományokat és 

szokásokat. 



Dudás Andrea: Két évvel ezelőtt a faluvédő táborban, meghívottként Silling Rózka 

néni mesélt a régi időkről egy egész délelőttön át, a gyerekek szájtátva hallgatták. 

Többször kell hasonló programot szervezni, hogy a gyerekek megismerhessék és 

megszeressék múltjukat. 

Mihov Mihályné: A Szlovák Bál-on is megnyilvánul az a tendencia, hogy egyre 

kevesebben öltöznek népviseletbe. Az ez évi rendezvényig még van idő, mi kórus 

tagok adunk ruhákat, öltözzenek be a meghívottak, maradjon meg a bál jellege. 

Nagy Mária képviselő: Az augusztus 20-i ünnepség után az atya megkérdezte, hogy 

miért nem énekeltünk szlovák énekeket? Nagyon jól esett a kérdés, a lehetőség 

megvan, énekeljünk több egyházi éneket is szlovákul.  

Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgató: A Művelődési Ház nevében köszönöm, 

hogy a Szlovák Önkormányzat támogatja a programjainkat. Két ötletem van az 

elhangzottakkal kapcsolatban.  

Ha sikerülne támogatást szerezni, ismét indulhatna szlovák nyelvtanfolyam, akár 

felnőtteknek is. Régebben is voltak érdeklődők.  

A másik az, hogy október 16-án indul egy hímző kör, saját helyi motívumokat is 

bele lehet foglalni. Szeretettel várunk mindenkit.        

A honismereti táborokkal kapcsolatban elmondanám, hogy ezek a gyermekeknek 

élményszerű alkalmak. Jók voltak a tájházi órák, megfoghatja, megnézhet, 

megmaradnak az emlékezetben.  

Kelecz Józsefné: Csapucha Katalinhoz kapcsolódva: Nagy Marka néni hímzés 

mintáit akkoriban összegyűjtöttük, három példány volt belőlük, abból egy az 

iskolában van, azt fel lehet használni.  

Vogyeraczki Mária elnök: a diplomamentő programban is segítséget tudna nyújtani 

a nyelvtanfolyam. Anyagunk is van hozzá. 

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

részvételt és a közmeghallgatást 18,00 órakor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 Vogyeraczki Mária      Hudecz Izabella    

               SZÖK elnök       jegyzőkönyvvezető 


