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JEGYZİKÖNYV
Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. augusztus 18., 17. 00 –kor
megtartott ülésérıl
Napirend:
1.
Idısek délutánja rendezvény megbeszélése
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
2.
„Wüstenroti Polgármester fogadása
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
3.
Aktualitások
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Marlokné Cservenyi Magdolna: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, kérem, nézzük meg a
napirendi pontokat.
Van-e valakinek kiegészítése? Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendrıl!
A nemzetiségi önkormányzat a napirendet egyhangúlag elfogadta, kiegészítése nem volt
senkinek.
I. napirendi pont:
Marlokné Cs .M.:
2009. augusztus 30. –án 16 órakor rendezzük az Idısek Délutánját a
Mővelıdési Házban. Jó idı esetén, az udvaron, rossz idı esetén bent kerül lebonyolításra.
Kérek mindenkit, hogy 14 órára jelenjen meg a berendezkedéshez. Egyszerő
megvendégelésre gondoltam, mint minden évben. Rendelnék 220 db Mentesi-féle magosat,
12 kg Fornettit a Templom térrıl, lenne linzer és ásványvíz, üdítı. A 70 és 80 éven felülieket
hívjuk meg, úgy gondoltam, hogy mindenkinek névre szóló meghívót küldenénk. A 80 éven
felülieket pedig a mősör keretein belül köszöntenénk, és kapnának 1-1 szál virágot és egy-egy
kazettát az Asszonykórustól.
Schokátzné T.M.:

Miért pont kazettát? Nem CD-t?

Marlokné Cs.M.:

Nem, kazettát, az idıseknek még kazettás lejátszójuk van.

Schokátzné T.M.:

Ne felejtsük el a fotót, amit tavaly is kaptak, és nagyon örültek neki.

Marlokné Cs.M.:

A fotósnak is szólni kell. Marikára bízom ezt a feladatot.
A mősor a következı lenne:
- Asszonykórus nyitná meg, majd a 3./a –sok táncolnának 3 számot,
utána pedig Skoda Vanessza lépne fel, versmondással. Pitz Dani harmonikás elıadása lenne a
meglepetés, majd az Edelstein táncolna. Utána köszöntené a Polgármester a 80 éven
felülieket, tavaly is nagyon meghatódtak Tıle. 19 óráig taratana a vigadozás.
Schokátzné T.M.:
elérnie.

A gyerekeket én értesítem a fellépésrıl, a Pitz Danit kell valakinek

II. napirendi pont:
Marlokné Cs.M.:
A wüstenroti polgármester értesített minket, hogy 2009. szeptember 2 –
án indul a Dutz típusú, 1954 –es évjáratú, 30 Le traktorjával, ami 25 km/órás sebességgel tud
menni. Nickelsdorfnál lépi át a határt. Arra kért bennünket, hogy a magyarországi úthasználati
engedélyeket szerezzük be neki, és a magyarországi útvonal tervét készítsük el. Megkértem a
Polgármestert, hogy segítsen nekünk, és úgy tudom, hogy folyamatban van a Hivatalban a
szervezés. Arra gondoltam, hogy fogadnunk kéne a határon, majd Solymár határában rendezni
neki egy kis köszöntést. Itt átvágna egy szalagot, kapna egy üveg bort, egy vekni kenyeret
szép kis kosárkában, és a Polgármesterünk, meg pár traktoros elkísérnék a Templom térre.
Mit szóltok hozzá?
Schokátzné T.M.:
Szerintem nagyon jó ötlet. Tőzhetnénk a traktorjára egy magyar és egy
német zászlót is. A Templom téren hova állna a traktorral?
Marlokné Cs.M.:

Én a Karitász udvarára gondoltam.

Schokátzné T.M.:
Kérhetnénk valamelyik autókereskedıtıl egy rámpát, amire fel lehetne
állítani a traktort és megnézhetné mindenki, mivel árverezésre kerül, és az összeget a falu
kapná meg.
Marlokné Cs.M.:
Fogadhatná a fúvószenekar, lehetne egy terített asztal, pogácsa, bor,
poharak, és akik ott vannak, azok koccinthatnának vele, és köszönthetnék.
Wenczelné T.T.:
Mi lenne, ha utána mi fıznénk egy jó pörköltet bográcsban, készítenénk
hozzá nokedlit, vennénk finom savanyúságot és a Heimatvereinben rendeznénk egy jó kis
vacsorát. Ott lennénk mi, a Polgármester, és meghívnánk a Képviselıket.
Marlokné Cs.M.:
Szerintem nagyon jó ötlet, már csak a pontos érkezését kéne tudnunk, 8
napot szán az útra, abból 1 napot pihen. Szerintem elıbb itt lesz, mint péntek. A Sólyom
panzióban foglaltam neki szobát 1-2 éjszakára, de sajnos azt írta, hogy 12 .-én délelıtt megy a
repülıje. Nem tudom mikor kéne az árverést rendezni?!
Puck J.:
Véleményem szerint a szombat esti Búcsú-Bál-ban kéne az árverést
lebonyolítani, és a Polgármesternek kéne levezetnie.
Marlokné Cs.M.:

Nagyon jó ötlet!

45/2009. (VIII.18.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata felvállalja a wüstenroti
Polgármester Solymáron eltöltendı napjainak megszervezését.
Szavazás: Egyhangú
Határidı: 2009. szeptember 10.
Felelıs: Marlokné Cservenyi Magdolna
46/2009. (VIII.18.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata vállalja, hogy a 2009.
szeptember 12 –én a Búcsú Bál keretében megszervezi és lebonyolítja a wüstenroti
Polgármester által felajánlott traktor árverését.
Szavazás: Egyhangú
Határidı: 2009. szeptember 12.
Felelıs: Marlokné Cservenyi Magdolna
III. napirendi pont:
Zwickl M.: Szeretném elmondani, hogy 2009. szeptember 10 –e a határideje az ÉMNOSZ
óvoda- és iskolapedagógusi díjra jelölés határideje.
Marlokné Cs.M.: Mit szólnátok a Gutmeier Marikához és az Emikéhez?!
Zwickl M.: Szerintem megérdemlik mind a ketten az elismerést. Az ÉMNOSZ elnöke szólt,
hogy a 2009. november 21 –én, Telkiben rendezendı ÉMNOSZ Gálára még keresnek 2
zenekart, 2 tánccsoportot és 1 kórust fellépınek. Minél hamarabb kéne jelentkezni rá.
Schokátzné T.M.:
jelentkeznénk.

Ez nagyon jó szereplési lehetıség lenne a 7-8. osztályosoknak. Mi

47/2009. (VIII.18.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata az ÉMNOSZ pedagógiai
kitüntetésekre Gutmaier Jánosnés és Pakó Károlynét javasolja.
Szavazás: Egyhangú
Határidı: 2009. szeptember 10.
Felelıs: Marlokné Cservenyi Magdolna

Az Elnök 19 óra 10 perckor berekeszti a bizottsági ülést.
Marlokné Cservenyi Magdolna
Elnök

Kmf.
A jegyzıkönyvet készítette:
Perjámosi Krisztina

