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A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat beszámolója  
az önkormányzat 2022. évben végzett feladatairól  

 

(Jelen tájékoztató a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Közmeghallgatásán került jóváhagyásra 

 a  45/2022. (X.06.) önkormányzati határozattal 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

Minden évben kötelező feladat ez számunkra, hogy tájékoztatást adjuk az évben végzett 
tevékenységünkről, az előttünk álló feladatokról. 

Elsőként szeretném elmondani, hogy önkormányzatunk a 2022. évben is aktívan működött. 5 
rendes ülést és 1 közmeghallgatást tartottunk. Összesen 46 darab határozatot hoztunk. 

Sajnos az elmúlt években lezajlott járvány miatt ritkulnak, sőt el is maradnak a régen szokásos 
rendezvények, programok. Az emberek már nem úgy fogadják a meghívásokat, szervezéseket, 
mint régen. Sajnos úgy tapasztalom, hogy egyre kevesebben is vagyunk, akik még bevállaljuk 
ezt a tevékenységet. Tevékenységünket minden évben előre megalkotott, és elfogadott munka 
és rendezvényterv alapján végezzük, állami támogatásból, amely feladatalapú és normatív 
támogatásból tevődik össze. Az idei évben ez minden nemzetiségi önkormányzatnak egyforma 
összeg volt, összesen közel kettő és fél millió forint. 

Az eddig eltelt eseményekről néhány szót. 

- egyetértési jogot gyakoroltunk az iskolai felvételi körzet megállapításánál, az idei évben 
örömünkre már 19 főt irattak be az első osztályba. 

-  Nás kalendárt rendeltünk, amit ki is osztottunk az aktivistáinknak, a megyei 
naptárakkal együtt 

- Igazgatói álláspályázatot véleményeztünk, és egyetértési jogot gyakoroltunk Bendur 
Judit kinevezéséhez. 

- Részt vettünk februárban az Országos Szlovák Önkormányzat által szervezett, kulturális 
műsorral egybekötött választási fórumon, Dorogon. Hollerné Racskó Erzsébet 
elnökasszony, és Paulik Antal parlamenti szószoló köszöntő beszéde után Hubacsek 
Márton /trombita/, és Hristov-Todorov Dominik /harmonika/ szlovák dallamai, 
valamint Asszonykórusunk csévi blokkja is nagy sikert aratott a közönségnél.  

- Hagyományőrző „Moréna” rendezvényen vettünk részt április elsején. 
- Pályázatot nem nyújthattunk be a művelődési ház szlovák feliratára, mert nem volt ilyen 

témakör kiírvaezért saját forrásból csináltattuk meg. 
- Egyetértési jogot gyakoroltunk az Óvoda-bölcsőde Alapító okiratának módosításában, 

mely szerint emelkedett a férőhelyek száma.  
- Május 7-én volt a Templom dala rendezvény Oroszlányban, 15 fő ment tőlünk, az 

autóbusz költségét /35.000-.Ft/ mi fizettük. Kosztka Gáspárné képviselőnk vezette a 
csoportot, és képviselte Önkormányzatunkat. Nagyon szép rendezvényen vehettek részt 
aktivistáink. 
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-  Május 7-én volt Kesztölcön a hagyományőrző Kesztölci Lagzi. Juhászné Somogyi Éva 
Anikó képviselőnk, és férje, valamint Hubacsek Márton és neje / mint a Trnka 
tánccsoport vezetői/ képviselték községünket. A meghívásnak eleget tett 
KosztkánéRokolya Bernadett polgármesterasszony, és Csapucha Katalin 
művelődésiház igazgató is. Én, mint a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák 
Önkormányzat képviselője vettem részt a rendezvényen. Mindannyian csévi 
népviseletben voltunk. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. 

- Május 13-án, Vértesszőlősön a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat 
által szervezett Óvodai Szakmai napon voltak az óvodásaink. Fellépésüknek és a szép 
csévi népviseletüknek nagy sikere volt. Jól érezték magukat a gyermekek, a kísérő 
pedagógusok pedig hasznos szakmai anyaggal gazdagodhattak. Az utazás költéségét 
előzetes döntésünknek megfelelően mi fizettük volt. Jövőre Piliscséven kerül 
megrendezésre ez a szakmai nap. 

- A Piliscsévi Általános iskolai tanulók jutalmazása megtörtént a tanévzáró ünnepségen, 
az ajándékot Juhászné Somogyi Éva Anikó elnökhelyettes adta át nekik. 

- A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat szervezésében, 2022. június 
25-27-ig megrendezett tánctáborban Piliscsévről kettő gyermek vett részt. A gyermekek 
étkezését önkormányzatunk támogatta. 

- Részt vettünk a Nemzetiségi fesztiválon, Bánkon, Kosztka Gáspárné képviselőnkkel, 
valamint Juhászné Somogyi Éva Anikóval és családjával. Sajnos a rendezvényt elmosta 
az eső, a nagy sátorban zajlott a program, mi a kivetítőn nézhettük. 

- Elbúcsúztattuk Feldhoffer Antal plébánost és ebből az alkalomból önkormányzatunk 
nevében egy csekély ajándékot vásároltam neki, megköszönve a többéves 
együttműködést. 

- Vanyarci Haluska fesztiválon vettem részt, ahol Trnka táncegyüttesünk zene-és ének 
blokkal színesítette a programot. 

- A parlamenti szószólónk meghívására a Parlamentben voltunk elnökhelyettes 
képviselőnkkel, ahol széleskörű tájékoztatást kaptunk a népszámlálás jelentőségéről, 
menetéről. 

- Szüreti felvonuláson képviseltettük magunkat településünkön, ahol hagyományőrző 
csoportjaink és intézményeink szerepeltek nagy sikerrel. 

Az idei évben fejeződtek be a Tájház felújítási munkálatai. 

Szlovák Önkormányzatunk több mint 20 éve tartja fenn gyűjteményét saját épületben, 
melyhez az elmúlt években sikerült önerőből megvásárolni a közös udvarban lévő házrészt, 
amely kb.70 nm lakrészből, udvarból, kamrából és pincéből áll. Így már az egész épület 
Önkormányzatunk tulajdona lett. 

A felújításra pályáztunk, és 4,5 Millió Forint támogatást nyertünk a Bethlen Gábor 
Közalapítványtól. A munkálatok az idei évre is áthúzódtak. A megvásárolt házrészben ki 
tudtunk alakítani egy olyan közösségi teret, melyet használni tudnak tevékenységükhöz 
hagyományőrző csoportjaink, intézményeink, vagy kisebb rendezvények, ülések megtartására, 
az iskolások népismereti óráira, stb. 

A megvásárolt házrész teljes felújításra szorult, padlózat, falak, ajtók, ablakok. Az egész 
épületben fel lett újítva a teljes villamos hálózat. 

Ki kellett alakítani egy megfelelő vizesblokkot, új vízvezetékkel, és egy kis 
működtethető konyharészt, hogy a hagyományos, évente megrendezésre kerülő „Gyerünk-
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menjünk vendégségbe Nagyanyáink konyhájába”, vagy a „Téli Tájházas esték” 
rendezvényünket lebonyolíthassuk. 

Bútorzatra is szükségünk volt / asztalok, székek, konyhabútor, tűzhely stb. / , kb.30 fő 
befogadására. 

Az egész Tájház épületében nem volt megoldott a fűtés, a gázt önkormányzatunk 
vezettette be, de a konvektorok mára elavultak, nem biztonságosak! Fontos az állandó 
hőmérséklet, hogy a régi ruhák, bútorok, használati tárgyak ne penészedjenek be, ne 
korhadjanak szét. Sikerült a pályázati támogatásból egy korszerű, energiatakarékos gázfűtési 
rendszert kiépíttetni az egész épületben. 

Gondot jelentett az elkerítés, mivel a szomszédot határoló fal leomlott, elöregedett, így 
az udvaron és a fészer alatt tárolt használati kiállítási tárgyak nem voltak biztonságban, az 
udvarba bárki bemehetett. A támogatásból ezt is kigazdálkodtuk, így most már biztonságos, 
zárt kerítéssel óvhatjuk értékeinket, melyeket szeretnénk megőrizni az utódok számára. 
Összegezve tehát, asztalos, kőműves, villanyszerelési munkák, festés-mázolás, berendezésre 
összesen 1660268,-Ft-ot költöttünk még a 4.5 millió pályázati támogatáson felül a Tájház 
felújítására. 
A Tájház megnyitó ünnepsége 2022. augusztus 13-án, szombaton került megrendezésre. 
Készültünk műsorral, vendéglátással, kézműves lehetőséggel. Büszkén mutattuk volna meg, 
milyen szép lett! Voltak Dorogról, Kesztölcről Sárisápról vendégeink, viszont településünkről 
siralmasan kevés érdeklődő vett részt a programon sajnos! Ez az érdektelenség bizony elkeseríti 
az embert! 

Végül szeretnék egy nagyon fontos, mindannyiunkat érintő témát érinteni, ez pedig a 
népszámlálás. 
Tizenegy év elteltével újra népszámlálás van hazánkban, mely Magyarország teljes lakosságát 
érinti. A népszámlálás biztosítja, hogy a döntéshozók pontos képet kapjanak a lakosság, 
valamint az egyes közösségek (egyházak, nemzetiségek) számáról. Az alapvető nemzetiségi 
jogok gyakorlását a jogszabályok a népszámlálás adataihoz kötik. 

Kérjük, segítsék a községünkben működő Szlovák Önkormányzat hagyományőrző 
tevékenységét azzal, hogy nemzetiségi hovatartozásukat felvállalják a népszámláló 
kérdőíven is! 

Önkormányzatunk 1994-ben alakult meg először, és az óta is folyamatosan végzi megkezdett 
munkáját. Célunk röviden megfogalmazva az, hogy Csév - Csév maradjon! Megőrizzük a 
szlovák nyelvet, a tárgyi és szellemi hagyományokat, kultúránkat.  

A tárgyi emlékek, az ősök szokásainak, életterének jó bemutatása a Tájházunk, nagy 
büszkeségünk, melyet először 1999-ben nyitottunk meg, s melynek teljes berendezését mind a 
csévi lakosok bízták ránk megőrzésre. 

Az itt őrzött emlékeken kívül nagy gondot fordítottunk a településen lévő szobrok, keresztek 
megóvására, felújítására is, mint pl. az Orbánszobor a pincéknél, a nagy kereszt a templom 
előtt, a Ružičková kaplonka a határban, vagy a Kálvária dombon lévő 3 szobor-kereszt. A régi 
temetőben található régi-régi sírköveket áthelyeztük a templomkertbe, a Jubileum téren a 300 
éves újratelepítés emlékére Kőszobrot állíttattunk.  

Kétnyelvű feliratok kihelyezését kezdeményeztük, intézményeken, boltokon, és így a 
településrészek régi csévi megnevezései is megmaradtak. 

Igyekeztünk az eredményeket írott, és hanganyagban is rögzíteni. A 300 éves újratelepítés 
évfordulójára kiadtuk a „300 év a Pilisben című” könyvünket, megrendeztük és dvd-re vettük 



 

4 
 

a Csévi lakodalmast, valamint az Asszonykórus dalcsokrát cd örökíti meg. Már több 
alkalommal csináltattunk képeslapot a faluról, és a negyedévente megjelenő „Csévi Kisbíró”- 
„Čívska beseda” is folyamatosan közöl szlovák nyelven cikkeket, tudósításokat a faluban 
működő hagyományőrző civil csoportjainkról, programjainkról.  

A hagyományőrző csoportjaink - Asszonykórus, Nyugdíjas kórus, Trnka- tánccsoport – állandó 
közreműködőink rendezvényeinken, programjainkon, működésüket rendszeresen támogatjuk 
is. 

Együttműködési megállapodás alapján végezzük közös tevékenységünket a Szlovák Baráti 
körrel, Szlovák Nyugdíjas klubbal, Pincefalu egyesülettel, az Egyházközösséggel, az Óvodával, 
Iskolával. Lehetőségeinkhez mérten anyagilag is támogatjuk őket. Segítjük, támogatjuk egymás 
munkáját, hogy lehetőleg miden rendezvény, program tartalmazzon csévi hagyományokat, 
szóljon szlovák nyelv, zene, ének.  Ahhoz, hogy ezek az elért célok, eredmények 
megmaradhassanak, tovább éljenek, bizonyítanunk kell, hogy igenis él még szlovák 
nemzetiség a falunkban. Számítunk Önökre!  

Köszönöm, hogy meghallgattak, kérdéseiket, hozzászólásaikat szívesen fogadjuk!  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2022. évben 
végzett feladatinak ellátásról szóló tájékoztató vegye tudomásul! 

 

Piliscsév, 2022. október 19.                              

 

 

    Tisztelttel:       
   
 
                                                                                             Vogyeraczki Mária sk. 

             elnök 


