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A Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi onkormányzatatevékenysége 2018. évben
kiterjedt a helyi hagyomány rzíc' hagyományíteremtö rendezvények szervezésére, régiÓs,
megyei, országos nemzetiségi rendervényeken valÓ részvételek tamo gatásfua' a Szlovák
Hagyományőrzo és KÖzÖsségi Hán és a néprajzi gyiijtemény gondozásÍtra, hagyományok,
értékek kutatasára, rendszerezésére.

A Hagyományörzó és KÖztisségiHláz
A Hagyományórzó Ház néprajzi gyrijteményének gondozása, annak bóvítése állandÓ feladat.
Abáz kertjének udvarának karbantartása is folyamatos munkát igényel tavasáÓl késŐ oszig, a.
rotálás, gyomirtás, ftinyírás teendóit Önkéntes munkáva| és vállalkozÓi szo|gá|tatással oldottuk
meg-
Az itt szeryezett programok feltétele, hogy elkésztiljtin a jelenleg építkezési f;ízisban lévŐ
szociális éptilet.
2018.ban a Hagyományórzo Hitz szociálís éptilet munkálataival visszafogottan haladtunk.
Megt rtént aZ éptilet szennyvíz csatlakozásÍnak kiépítése, valamint a kulsö nyílászárÓk
megvásárlása.
Az éptilet soron k vetkező munkálatai: a belsö villanyszerelés és vintezeték szerelvényezés,
a|jzatbetonozás, belsó fa|azás, kulsö és belsŐ vakolás, nyi|ászárÓk beépítése. A nemzetiségi
Önkormányzat míikÖdési és feladatalap támogatásbÓl tud gazdálkodni. A mtikodési támogatás
az adatt évben kell felhasználni, a feladatalapri támogatas felhasználására viszont két év ál1
rendelkezésre. Mivel a20|8.as év feladatalapir támogatás jÓkora részét tartalékoltuk, iw a20|9
éves támogatással egytitt jelentósen fudunk elöre jutni a további munkálatokkal.

Ren dezvények Medgyesegyházá n

M rcius 3. SzlovtÍk Ből
A bálra farsangi müsorral készult a Szlovák Menyecskék Csoportja, Hegediis Kitti
tancpedagÓgus vezetésével. Meghívott vendég mtisorral a Dohánylevél Egyestilet szerepelt
Csanádapácénő|.
A CivilekHázában kertilt megrendezésre. A zenész kÖltségét felvállalta ae onkorményzat. A
vacsorát MezókovércsbénárÓl rendeltiik meg a Farmer Csárdaból.

Mtújus 27-én a Schéner Mihály Általános Iskolában kertilt megrendezésre a Városi
Gyermeknap. onkormányzatunk festés ját szohÍufoglalko zást ajánlott fel, a|apanyagkoltséggel
és alkotasvezetóvel.

.I níus 3. Békéscsaba - Arad Szupermaraton.
Medgyesegyhána 2018. évben is pihenö állomása volt a sportrendezvénynek. A
medgyes egyhéui szlovákok gasztronÓmiai hagyományainak bemutatása céljábil
cstirogestitéssel várfuk a rendezvény résztvevóit. A CsÖroge Csoport a munkájával járult hozzá
a rendezvény sikeréhez, a Nemzetiségi ÖnkormÍnyzat pedig az a|apanyag kiltség egy részét
finanszírozta. A Medgyesegyházi Csortige a Szupermaraton ktirében igen népszen! a
versenyzók Óriási Létszémát figyelembe véve, a Nemzetiségi Önkorm ányzat a teljes
alapanyagk ltséget a koltségvetéséböl nem tudja támogatni.EzérttamogatÓi Összefogásra volt
sztikség és eá ilyen formában tudjuk csak megoldani a jÓvóben is, amennyiben igény tesz a
cstirogére.
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2018. aagaszta,s 4. napj Ín a DinnyefesztivtÍJ nemzetiségi miisorában fellépésre hívtuk a
KomlÓs Táncegyiittest és a MezŐberényi Pávaktirt. A vendég szereplŐ csoportok
irtik ltségÍérítését, fellépési díját aNemzetiségi Önkormtnyzatfinanszírorta.

A miisor utan azBvangélikus Templomkertben a f,rlagória a]att Dinnyeparti vendéglátas
bográcsos és savanyított dinnye kínálással valÓsult meg. Melynek kciltségeit szintén a
Nemzetiségi onkormányzat fedezte. Ez a Dinnyeparti szoros egytittmtikt'désben zajlott az
Evangélikus Egyhárzal, hiszen a helyszínt ök biztosítottiík, viszont az tinkormányzatunk
segített a takaritásban, udvarrendezésben.

Vendégeink látogatast tettek a HaryomÍnyorz és a KozÖsségi Hiaban, a csoportok
megismerkedett teleptiléstink szlovák mriltj ával ás j elenével.

Szeptember 29-30 . Medgyesegyházi Napok
Szeptember 25-26-án a Medgyesegyhazi Napok keretében Helyt rténeti Vetélkedö
megrendezése és díjazása.

A Helytcirténeti Vetélkedöt szeptember 25-re és 26.ra hirdett k meg felnóttek számára. 26-án
a Schéner Mihály Áttatanos Iskola hetedikes és nyolcadikos osztát|yai is részt vettek az
ismeretszerzojátékos feladatban. Medgyesegyházi nevezetességeket kellett felkeresni térkép
alapján, ott ismertetö transzparensekról lehetett megtudni fontos esetleg érdekes tudnivalÓkat
az adatt helyszínröI. Majd a twa végén egy totó krttiltésével záru|t a játék'

29-én aFőzoverseny elött a felnött résztvevök teljesítményét díjaztuk.

A vetélkedŐ elókészítése és lebonyolítása a Boldog otthon AlapíWánnyal és Medgyesegyhazi
Sportegyestilettel egyiittmiikÖdésben tÖrtént.

294n a Fűzöversenyen valo részvételt trímogatta a nemzetiségi onkormányzat.
Káposztás csÍilkotfÍjziJtt a GasztronÓmiai Csoport és ezzel |ittavendégti| az érdeklódóket és a
szlovák kozosség tagi ait.

November 17-én keriilt megrendezésre az Iskotabdl. A Szlovák Nemzetiségi onkormátnyrat
tamogatta a rende nténfi.

Nemzaiségek Napja
December 8-án kerult megrendezésre a Nemzetiségek Napja. A Schéner Mihály Általános
Iskola tanulÓival rtivid verses miisort állítottrrnk Össze. A gyerekek felkészítését Nyáriné
Szlávik Mária vállalta. TÓtkomlÓsrÓl a TremolÓ Mandolin Zenekart és a Komlis Táncegytittest
hívfuk ffieg, hogy a hagyomátnyorzo mrÍsorukbÓl láthassunk bemutatót. A fellépó gyerekeknek
édességböl és tidítöból állítottunk ossze ajandékcsomagokat. A tÓtkomlÓsi csoportok fellépesét,
utazrísi koltségét trimogaffuk. A nemzetiségi miisor utani vendég|átást a Medgyesegyházi
Nebul Ókért Alap ítv Ítny tamo gatta.

Á december g. 23 Ádventi Gyertyagl jttÍs.
Két vasárnapon is megvalÓsítottuk a csorogestités és kínál ást az tHrnepi miisorok után. A
stitéshez sztikséges alapanyagok koltségeit finanszíroztuk.
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December 73. Lucanap
A MozgáskorlátozottakEgyestilete által szetvezett programban karácsonyi mézeskalácsdíszítés
bemutatÓt tamo gat ott az Önkormányzat.

Városi iinnepséBekn megemlékezéseken valtí részvétel.

februar 25-én Román Nemzetiségi Bál

marcius 11-én ovodabál

Április 12. Kitelepítettek Napja.

Március 15. megemlékezés és koszorrizás.

Május 26. Óvodai évzáro és ballagás.

J nius 16, Általános Iskolai batlagas.

Augusztus 3. világháborus megemlékezésen

2018. szeptember 28-an a Medgyesegyhrízi Napok alkalmábÓl Medgyesegyhazán és
Bánkriton megtarott koszoruzáson képvi seltette magétt,

oktÓber 23-i megemlékezö tinnepséget oktÓber 19.én tartoffuk ffieg, koszoruzással
képviseltette magát cinkormányzatunk.

Novembet |7 . Iskolabál.

Regionáliso megyei, országos rendezvényeli.

2018. prílis 29-30-án Békéscsab n a V. Wtézí rftékok Nemzetkozi Hagyoményorzö
Fesztivál rendezvényen a medgyesegyhazi szlovák gasáronÓmiai hagyományokat mutattuk be
cscirÓgestitéssel.

r us 7-8- n Békéscsub n egyszerre három rendezvény kertilt megrendezésre. A
Mag1tarorsaúgi Szlovdkok orsaűgos Napja , Békéscsaba 300. éves és a ,,ItÍrnlak',
rendezvény is.

A rendezŐség szétmított ránk, a GasztronÓmiaí Csoport csorogestitéssel bemutatÓt tartott.

Szeptember t-én a Meglenapon vetttink tészt rneghívottként. A GasztronÓrniai és
Hagyornányorzo Csor ge Csoportot kulon felkérte a rendezóség, hogy immaron harmadik
alkalommal legyen ott a medgyesegyhÍni csoroge bemutatÓval és kínálással. A Megyenap
rendezvényen Medgyesegyháza város is bemutatta az értékeit képekben, tárgyakkal,
kíadványokkal, mellette a Cs rÖge Csoport dolgozott. Úgv érzem,hogy idén is rendkívtili
mÓdon állt helyt a csoport és Medgyesegyhaza hírnevét ciregbítette.

Önkormányzatunk a bemutatÓ alapanyagát és azutazási koltséget támogatta.



okttiber I9-én Kolb srgt r Verseny Békéscsaba.

A Békéscsabai Szlovákok Szervezete á|tal megrendezett Szlovákok Kolbászolása Csabán
rendezvény. A Békéscsabai Kolbászfesztivál apropÓján alakult a rendezvény. olyan céLzatta|,
hogy a szlovák nemzetiség a régi disznótoros hagyományoknak megfelelöen tinnepeljen a
kolbászfesztivál alkalmával, a Dél.békési régió. Egy kolbászgywó versenyen vett részt a
GasztronÓmiai Hagyomány rzo csoport. A nevezési díjat, irtikÖltséget finansziroztaaz
tinkormányzat.

okt ber 27-én a Tortamu^rÍrc kertil megrendezésre a Munkácsy Miháiy Mineumban. Az
egész napos rendezvény alatt csÖrogestités bemutatÓval emelte a rcndemény színvonalát a
Cseiroge Csoport. Az a|apanyag koltségét a szervezŐk biaosították, az utazási kÖltséget a
Nemzetiségi Önkorm Íny zat,

Kiadványok:

. A Medgyesegyhazi Szlovák Hagyományorzö és Kozosségi HéEbemutatÍrsa, ez a leírás
és fényképanyag a Csabai Kalendárium 2018 és Szlovák Világkalendárium
kiadványban szerepel.
A Ktizossé gi HaZ bemutátásának sszeállítasát Önkormányzafunk támogatta.

zÁnszó
Bízom benne, hogy továbbra is eredményes hagyomínyorzo, értékmentó, kulturális,
k<iztisségépítö munkát tudunk telj esíteni.

Ktisziinet

Koszonetemet fejezem ki, hogy a Medgyesegyhazi Szlovákok Nemzetiségi onkormányzata
munkáját segítette Medgyesegyháza Város Önkormányzataés Polgármesteri Hivatala,
Képviselö.Testtilete' Schéner Mihály Altalános Iskola, azEvangélikus Egyházkozossége, a
Román Nemzetiségi Önkormányzat, Medgyesegyhaza Civil Szewezetei, MtivelŐdési Ház és
KÖnyvtár.

Medgye segyhÍl.z:a, 2a1 9. március 23.

Tisztelettel:
elnok
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