Igazgatási Iroda
2083. Solymár , József A. u. 1.

Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606

JEGYZİKÖNYV
Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. május 5., 17. 00 –kor
megtartott ülésérıl
Napirend:
1.
Beszámoló
Téma elıadója:

Marlokné Cservenyi Magdolna

2.
VII. Országos Gyermek Táncfesztivál megbeszélése
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
3.
Feladatalapú pályázat megbeszélése
Téma elıadója:
Marlokné Cservenyi Magdolna
4.
5.
Jelen vannak:

Wüstenrot-i delegáció megbeszélése
Egyebek

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.:
Az Április hónap nehéz és eseménydús volt. Elıször is egy nagyon
érdekes elıadást hallhattunk Schokátznétól, amirıl a Fixpontban és a Solymári Hírmondóban
is olvashattunk. Rendeztünk egy nagyon színvonalas kiállítást a Jablonkay Helytörténeti
Múzeumban. Nagyon nagy sikere volt, sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Arra gondoltam, hogy annyira szép anyagot győjtöttünk össze, egy kis
füzetet csináltathatnánk belıle, ami megırizné képekben a kiállítást és a ruhákat. A lenti
részrıl már készültek fotók, a fenti részrıl kéne még egy profi fotóssal képeket készíttetni.
Plusz még arra gondoltam, hogy ki lehetne az anyagot bıvíteni más fotókkal, ami az
anyaghoz kapcsolódik. A kiadvány címe lehetne „Solymári Viseletek”. Mi a meglátásotok? Jó
ötletnek tartjátok?

Schokátzné T.M.:
Nekem nagyon tetszik. A felsı rész fotózásához felhívom az egyik
ismerısömet, hátha elvállalja. Nagyon szép képeket készít, tudom, hogy jól dolgozik.
Marlokné Cs.M.:

A fotózást május végéig kell megcsinálni, a kiállítás addig tart nyitva.
A nagymányokiak mősorát felvettük DVD –re, a misét a Pilis TV

felvette.
22/2009. (V.05.) Határozat
Az NKÖ 2009. május 19. –én a kiállítás anyagát teljes részletességgel lefotóztatja és
ennek költségeit vállalja.
Szavazás:
Egyhangú
Felelıs:
Schokátné Taller Mária
Határidı:
2009.május 19.
Marlokné Cs.M.:
Véleményem szerint a Kitelepítési Emléknap is alkalomhoz illıen
sikerült, a tervezett programok mind sikerrel megvalósultak, az elıre tervezett költségekkel.
23/2009. (V.05.) Határozat:
Az NKÖ elfogadta a pilisborosjenıi Német Kisebbségi Önkormányzat meghívását a
Kitelepítési Emléknapra. Delegált: Marlokné Cservenyi Magdolna és Zwickl Mihály.
Szavazás: Egyhangú
Határidı: Egyértelmő
Felelıs: Marlokné Cservenyi Magdolna
24/2009. (V.05.) Határozat:
Az NKÖ elfogadja a Pilisszentiváni NKÖ meghívását, és testületileg megtekinti a község
280. évfordulójára rendezett „Svábok betelepülése” címő nagyszabású rendezvényt.
Szavazás: Egyhangú
Határidı: Egyértelmő
Felelıs: Marlokné Cservenyi Magdolna
Marlokné Cs.M.:
2009. április 18. –án rendeztük meg az éves Regionális Győlést. A
tavalyi évhez képest kevesebben jöttek el, de ettıl függetlenül véleményem szerint jól
sikerült. A résztvevık megtekintették a kiállításunkat is, amellyel igen nagy elismerést
vívtunk ki.
Schokátzné T.M.:
Szerintem nagyon kései volt az idıpont, jövıre januárban vagy
februárban kéne rendezni, sokkal többen jönnének el.
Marlokné Cs.M.:

Igen, igazad van, jövıre változtatunk.

II. napirendi pont:
Marlokné Cs.M.:
Nagyon közeledik a Gyermek táncfesztivál idıpontja Nagyon nagy
esemény lesz, ami nagyon sok munkával jár, de reméljük, a végeredmény tükrözni fogja a
belefektetett sok energiánkat.
12 csapat jutott be a döntıbe, köztük a solymári Edelstein is. A
csapatok közül 5 az északi és 7 a déli megyékbıl. Dunai hajókirándulással indul a fesztivál.
15 –én 20 órakor indul a hajó a Vígadó térrıl. A hajón lesz kisorsolva a csapatok fellépési
sorrendje. A sorsoláshoz kell a Landesrat egyik képviselıje és tılünk is kell egy ember.

Schokátzné T.M.:

A gyerekeknek kéne pogácsát és üdítıt adni az út alatt.

Marlokné Cs.M.:

Rendben, jó ötlet, Jánosra bízzuk.
Az elszállásolás felelıse Terike.

Wenczelné T.T.:

Minden rendben van, segítem majd a csapatokat.

Schokátzné T.M.:
Javaslom, hogy a tavalyi bonyodalmak elkerülése érdekében, 16. –án a
polgárırökkel le kéne záratni a Bajcsy Zs. utca egyik oldalát, hogy a buszok tudjanak
parkolni, s ne akadályozzák a templom téren a közlekedést. S az Aranykorona tulajdonosával
is meg kell beszélni a parkolást.
Marlokné Cs.M.:
Szombaton nem lesz épített színpad, csak a zenekarnak, a táncosoknak
balett szınyeget rakunk le. Marikát kérem meg, hogy a színpadbejárást levezényelje a
csapatoknak. Szigorúan tartani kell a fellépési sorrendet itt is, és az idıt is be kell tartatni
velük, különben nagyon elcsúszunk.
Schokátzné T.M.:
A hangosítókkal meg kell beszélni, hogy CD lejátszó is legyen, mert
legtöbben erre próbálnak.
Marlokné Cs.M.:
Fanfárral indulna a megnyitó, és utána szeretné a kislányokat megkérni,
hogy énekeljék el a „Mein Schönes Ungarland”-ot.
Schokátzné T.M.:

Szerintem nem is kell több.

Marlokné Cs.M.:

Utána lenne a köszöntés.
A zsőrizés alatt a Schaumarer Musikanten fog játszani, amire lehet
majd mindenkinek táncolni. Az ünnepélyes eredményhirdetésnél a párok a színpadra
jönnének. Mindenki kap majd egy oklevelet a Landesrat –tól, tılünk meg valami kis emléket,
amit mi osztunk majd ki. A végén kiosztják a Fesztivál- és a Gáladíjat, s a gyıztesek újra
bemutatják a produkciójukat. Én így képzeltem el. Mit szóltok hozzá?
Schokátzné T.M.:

Szerintem hosszú lesz a köszöntı, nem fogják a gyerekek kibírni.

25/2009.(V.05.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata és a Német Kisebbségi
Önkormányzategyütt megrendezi a VII. Országos Gyermektánc Fesztivált. Idıpont:
2009. május 15-16. A költségeket közösen vállalják.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
III. napirendi pont:
Marlokné Cs.M.:
Az eredményes és szép munkáért 426.325 Ft-ot kaptunk a
feladatarányos támogatásokból. Majdnem annyit, mint tavaly. Nagyon jól teljesítettünk.

26/2009.(V.05.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata 2009. évre 426.375 Ft –ot nyert
feladatalapú támogatásként.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
IV. napirendi pont:
Marlokné Cs.M.:
Az NKÖ négy tagja tud menni júliusban. a Wüstenrot-i delegáció
tagjaként. Csütörtökön reggel van az indulás, este érkezés. Másnap egy kirándulás van
betervezve, majd 18. –án lesz a Partnerschaft megújítása, 15 órakor az evangélikus
templomban, majd részvétel a Falunapon. A wüstenrot-i Polgármesterrel minden le van
egyeztetve.
27/2009.(V.05.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata szervezéssel megsegíti a
Wüstenrot –tal 20 éve fennálló partnerkapcsolat megünneplését. Idıpont: 2009. július
18-19.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő
V. napirendi pont:
Zwickl M.:

Mi van az imakönyvekkel?

Marlokné Cs.M.:

Ki vannak téve a templomban, lehet használni ıket.
2009. május 23. –án Zarándoklat lesz Máriabesnyın, ki vállalná el a

kihírdetését.
Puck J.:

Péter atyát megkérjük, hogy hirdesse ki vasárnap a misén.

28/2009.(V.05.)) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata a gödöllıi Önkormányzat által
szervezett máriabesnyıi zarándoklatra résztvevıket toboroz és a busz költségeit kifizeti.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Wenczelné Tarlós Teréz
Határidı: Értelemszerő
Pakó K.-né: Szeretném elmondani, hogy a törvényi elıírásoknak meg kell felelni, ezért Dr.
beregszászi Márk, Igazgatási Irodavezetı elkészítette nekünk az óvoda Alapító Okiratának
módosítását, és az a módosítás alapján az új Alapító Okiratot. Kérlek, nézzétek át!
29/2009.(V.05.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata elfogadja a Lustige Zwerge
Német Nemzetiségi óvoda Alapító Okiratának módosítását.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő

30/2009.(V.05.) NKÖ Határozat:
Solymár Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata elfogadja a Lustige Zwerge
Német Nemzetiségi óvoda módosított, egységes szerkezető új Alapító Okiratát és a
pedagógiai programját.
Szavazás: Egyhangú
Felelıs: Elnök
Határidı: Értelemszerő

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

Kmf.

A jegyzıkönyvet készítette:
Perjámosi Krisztina

