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A Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata tevékenysége 2017. évben 

kiterjedt a helyi hagyományőrző, hagyományt teremtő rendezvények szervezésére, régiós, 

megyei, országos, illetve határon túli rendezvényeken való részvételek támogatására, a 

Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház és a néprajzi gyűjtemény gondozására, a szociális 

épület munkálatainak folytatására, hagyományok, értékek kutatására, rendszerezésére, 

publikációra rendezése. 

 

 

A Hagyományőrző és Közösségi Ház 

A Hagyományőrző Ház néprajzi gyűjteményének gondozása, annak bővítése folyamatos 

feladat. Az itt szervezett programok feltétele, hogy elkészüljön a jelenleg építkezési fázisban 

lévő szociális épület.  

A Hagyományőrző Ház szociális épület munkálatai: 2016-ban megvalósult az első építkezési 

ütem. (alapozás, falazás, a födém) 

2017 áprilisáig elkészült a tetőfedés és bádogozás munkálata.  

Decemberben villanyszerelési munkák valósultak meg. A villanyórától az új épületig 

fővezeték kiépítését és az áramvételezési lehetőség beszerelését oldotta meg. 

Az épület soron következő munkálatai: víz és szennyvíz vezeték kiépítése, aljzatbetonozás, 

belső falazás, vakolás, nyílászárók megvásárlása és beépítése. 2018 – ban az anyagi 

lehetőségeinknek megfelelően ütemezzük a munkákat. 

A ház kertjének udvarának karbantartása folyamatos munkát igényel tavasztól késő őszig. 

Folyamatosan megoldottuk a rotálás, gyomirtás, fűnyírás feladatokat. 

 

Júliusban láttuk vendégül a Szlovák Közösségi Házban, a néptánc táborban résztvevő 

gyerekeket, az úgynevezett Szlovák Ház Nap alkalmával. Egy délután megismerkedtek a 

néprajzi kiállítással és foglalkozásokon vettek részt. Szlovák nyelven tanultak játékokat, 

játékos festés, hímzés, kézműves foglalkozás volt a számukra. Ásványvízzel, pogácsával, 

valamint dinnyével vendégeltük meg őket.  

 

 

Rendezvények Medgyesegyházán 

 

Február 18. Szlovák Farsangi Bál 

A bálra farsangi műsorral és tánccal készült a Szlovák Menyecskék Csoportja, Hegedűs Kitti 

táncpedagógus vezetésével. 

 A Civilek Házában került megrendezésre. A zenész költségét felvállalta az önkormányzat. A 

vacsorát Mezőkovácsházáról rendeltük meg a Farmer Csárdából, ezen kívül a 

Medgyesegyházi Hubertus Vadásztársaság őzet ajánlott fel a bálhoz. Így őzpörkölttel is 

bővült a vacsora.  

A vacsorához sütemények sütését vállalták önkéntes asszonyok, a sütés alapanyagát 

támogatta a nemzetiségi önkormányzat. 

 

 

2017.május 21. Békéscsaba – Arad Szupermaraton. 

Medgyesegyháza 2017. évben is pihenő állomása volt a sportrendezvénynek. A 

medgyesegyházi szlovákok gasztronómiai hagyományainak bemutatása céljából 

csörögesütéssel vártuk a rendezvény résztvevőit.  
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Május 28-án a Schéner Mihály Általános Iskolában került megrendezésre a gyermeknap, 

melyre mézeskalácssütés - díszítés játszóházat rendezett a nemzetiségi önkormányzat.  

 

Júliusban láttuk vendégül a Szlovák Hagyományőrző Házban, a néptánc táborban résztvevő 

gyerekeket. A délután során néprajzzal ismerkedtek a gyerekek. Szlovák nyelvű játékokat 

tanultak, játékos festés, hímzés, kézműves foglalkozáson vehettek részt. 

 

Augusztus 5 – 6  Dinnyefesztivál  

A Dinnyefesztivál szombatján az előző évek hagyományai szerint csörögesütést rendeztünk 

az evangélikus templom kertjében. 

A fesztivál nemzetiségek műsora programjához Elek város Pacsirta Gyermektánccsoportot 

hívtuk el. Szlovák táncokat adtak elő a nagyszínpadon. 

 A fellépőket a  templomkert filagóriájában megvendégeltük meg.  

Látogatást tettek a Hagyományőrző és Közösségi Házhoz, a csoport megismerkedett  

településünk szlovák múltjával ás jelenével. 

 

Szeptember 1. Hagyományőrző Nap a Schéner Mihály Általános Iskolában. 

A rendhagyó iskolai napon a nemzetiségi önkormányzat is vállalt hagyományőrző 

tevékenység bemutatót. 

 Szappanfőzés bemutató, csörögesütés bemutató és kóstoló, mézeskalács díszítés bemutató és 

mézeskalács sütés, díszítés foglalkozás tevékenységet támogatta és hajtotta végre a 

nemzetiségi önkormányzat. A mézeskalácssütést és a csörögesütést a gasztronómiai csoport 

és önkénteseink segítettékl.  

A szappanfőzéshez Mezőberényből a Mezőberényi Szlovákok Szervezetétől hívtunk 

szakértőket. Megmutatták a gyerekeknek, hogyan főzték egykor zsiradékból a tisztálkodáshoz 

és mosáshoz nélkülözhetetlen szappant. A rendezvénynek nagy sikere volt.  

 

Szeptember 29- 30. Medgyesegyházi Napok  

29-én a Bánkútról Elszármazottak Napja rendezvényen csörögesütéssel vett részt a 

Gasztronómiai Csoport. 

30-án a Főzőversenyen való részvételt támogatta a nemzetiségi önkormányzat. 

Gulyáslevest főzött a Gasztronómiai Csoport és ezzel látta vendégül az érdeklődőket és a 

szlovák közösség tagjait. 

 

 

November 18-án került megrendezésre az Iskolabál. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

támogatta a rendezvényt.  

 

Nemzetiségek Napja 

December 10-én volt a Nemzetiségek Napja, melyen a kulturális programot az idén 

kivételesen vasárnap valósítottuk meg. A Schéner Mihály Általános Iskola tanulóival rövid 

verses, dalos műsort állítottunk össze. A gyerekek felkészítését Nyáriné Szlávik Mária 

vállalta. A műsorban közreműködött Madariné Tóth Anikó, Kovács Tünde szülők és Seres 

Melinda, Roik Katalin pedagógusok. Tótkomlósról a Komlós Táncegyüttest hívtuk meg, hogy 

a hagyományőrző műsorukból láthassunk bemutatót. A fellépő gyerekeknek édességből és 

üdítőből állítottunk össze ajándékcsomagokat, a Komlós Táncegyüttes a fellépés közben 

ásványvizet, üdítőt és pogácsát kapott. A közreműködő fellépőknek virággal köszöntük meg a 

munkáját. A Komlós Táncegyüttes fellépését, utazási költségét támogattuk.  A vendéglátást a 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány támogatta. 
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A december 17-i Adventi gyertyagyújtáson az Adventi Csörögesütés bemutató és kóstolást 

valósítottuk meg. 

 

Városi ünnepségek, megemlékezéseken való részvétel. 

2017. március 14.  

Városi március 15-i megemlékezésen koszorúzás 

2017. április 12. 

Felvidékről kitelepítettek Emléknapja alkalmából koszorúzás. 

2017. május 26-án részt vettünk a Tisztelet a Hősöknek rendezvényen, ott koszorút 

helyeztünk el. 

2017. szeptember 29 Medgyesegyházi Napok  - koszorúzás 

2017. október 20. 

Október 23 megemlékezésen koszorúzás 

 

Regionális, megyei, országos, határon túli rendezvények. 

Április 29-én volt egy Országos Tájház konferencia Nyíregyházán, melyre meghívást 

kaptunk. Két fő képviselte a medgyesegyházi szlovákságot. Sok hasznos információt és 

képzést kaptunk arról, hogyan kezeljük a néprajzi gyűjteményünket. 

 
2017. június 17-én Kolárovoban (Gútán) képviseltette magát a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, mivel a Szlovák Kultúra Baráti Körétől meghívást kaptak az 

önkormányzatunk képviselői a kitelepítés, lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából 

megrendezésre kerülő megemlékezésre. A tanulmányút hasznos volt abból a szempontból is, 

hogy felmértük a határon túli együttműködés lehetőségeit. Pl. mely szervezetekkel lehet 

programokat építeni.  

 

2017. június 24-én  Nagybánhegyesen a  Nemzetiségi Gasztronómiai napon csörögesütéssel 

vett részt a Gasztronómiai és Hagyományőrző Csoport. Az utazás és az alapanyagköltséget 

támogatta a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 

  

Július 22-én, Eleken, Szlovák Nap. Támogattuk a medgyesegyházi Gasztronómiai Csoport 

munkáját, hogy csörögesütés bemutatóval szerepeljenek a rendezvényen. Az alapanyagra nem 

kellett költenünk, mivel azt a rendezőktől megkaptuk, viszont a az utazási költségeket 

finanszíroztuk 

 

Július 26-29 Szakmai út Szlovákiában - Békés Megyei Szlovák Önkormányzat szervezésében. 

 (Magas-Tátra kirándulás) Ezen a négynapos kiránduláson tizenöt medgyesegyházi érdeklődő 

vett részt 

 

Szeptember 2-án Békéscsabán a Megyenapon csöröge bemutatóval vett részt a Gasztronómiai 

Hagyományőrző Csoport. Közkívánatra újra kérték, a tavalyi év sikere után. 

Önkormányzatunk a bemutató alapanyagát és az utazási költséget támogatta.  

 

Szeptember 9-én Békéscsabán a Békében Békésben rendezvény. 

 A szlovák Kultúra Házában, annak udvarán és az evangélikus templom mögötti részen zajlott 

a rendezvény. Csöröge bemutatót tartott itt is a Gasztronómiai Hagyományőrző Csoport.  

A kulturális műsorban a medgyesegyházi Jarina Néptánccsoport lépett fel. Mindkét csoport 

költségeit finanszírozta a nemzetiségi önkormányzat. 
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Október 7-én Mezőberény 

A Mezőberényi Szlovák Szervezet megalakulásának 25. évfordulójának Ünnepe.  

A „Nyanyicska” Konyha rendezvényen a Gasztronómiai Hagyományőrző Csoport vett részt.  

Alkalmunk nyílt a medgyesegyházi szlovák gasztronómiai hagyományokat bemutatni.  

 

Október 14-én Battonyán meghívást kaptunk a román Nemzetiségi Önkormányzattól 

Nemzetiségi Gasztronómiai Találkozó programra, ahol több nemzetiség bemutathatta a 

legjellegzetesebb ételeit. Nagylakról is érkezett Szlovák Nemzetiségi Gasztronómiai csoport, 

akikkel lehetőségünk volt elkezdeni egy esetleges testvérvárosi kapcsolat kialakítását.  

Battonyán csörögesütés bemutatót tartott a Gasztronómiai Hagyományőrző Csoport. 

Alapanyag és utazási költséget támogatta a szlovák nemzetiségi önkormányzat.  

 

 

Hagyományok, kutatások támogatása: 

 

- dr. Bagyinszky Mariannának adatgyűjtő és kutató munkájához nyújtottunk segítséget. 

A Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Házról, valamint a Gasztronómiai Csoport 

munkájáról adtunk anyagot.  

- Márta Vivienn, Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média szakos hallgatója 

riportot készített a főiskolai dolgozata elkészítéséhez a medgyesegyházi szlovák 

hagyományőrző tevékenységről. 

- Kultúrny potenciál Slovákov v Madarsku 

A nyitrai egyetem kutatásához adtunk tájékoztatót a medgyesegyházi szlovákok 

jelenlegi helyzetéről és a ránk maradt örökségekről. Az egyetem kutatási anyagából 

monográfiai kiadvány készítenek. 

- A Medgyesegyházi Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház bemutatása, ez a leírás 

és fényképanyag a Csabai Kalendárium 2018 és Szlovák Világkalendárium 

kiadványban szerepel. 

 

ZÁRSZÓ 

Továbbra is szeretnénk hagyományőrző, értékmentő munkánkkal Medgyesegyházát szolgálni. 

 

Köszönet 

 

Köszönetemet fejezem ki, hogy a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 

munkáját segítette Medgyesegyháza Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala,  

Képviselő-Testüle, Schéner Mihály Általános Iskola, az Evangélikus Egyházközössége, a 

Román Nemzetiségi Önkormányza, Medgyesegyháza Civil Szervezetei. Művelődési Ház és 

Könyvtár. 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. március 23. 

 

 

  Tisztelettel:                     Nyáriné Szlávik Mária sk. 
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