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A MedgyesegyháziSzlovákok Nemzetiségionkormányzatatevékenysége
2018.évben
kiterjedta helyi hagyomány rzíc'hagyományíteremtörendezvények
régiÓs,
szervezésére,
megyei,országosnemzetiségirendervényeken
valÓ részvételek
tamogatásfua'a Szlovák
HagyományőrzoésKÖzÖsségi
Hán ésa néprajzigyiijteménygondozásÍtra,
hagyományok,
értékek
kutatasára,rendszerezésére.
A Hagyományörzó ésKÖztisségiHláz
A Hagyományórzó Ház néprajzigyrijteményének
gondozása,annakbóvítéseállandÓ feladat.
Abáz kertjénekudvaránakkarbantartása
is folyamatosmunkát igényeltavasáÓl késŐoszig,a.
rotálás,gyomirtás,ftinyírásteendóitÖnkéntes
munkáva|ésvállalkozÓi szo|gá|tatással
oldottuk
megAz itt szeryezettprogramokfeltétele,hogy elkésztiljtina jelenleg építkezési
f;ízisbanlévŐ
szociális éptilet.
2018.ban a Hagyományórzo Hitz szociálís éptiletmunkálataival visszafogottanhaladtunk.
Megt rtént aZ éptiletszennyvízcsatlakozásÍnakkiépítése,
valamint a kulsö nyílászárÓk
megvásárlása.
Az éptiletsoron k vetkező munkálatai:a belsö villanyszerelésésvintezetékszerelvényezés,
a|jzatbetonozás,
belsó fa|azás,kulsö ésbelsŐ vakolás, nyi|ászárÓk beépítése.
A nemzetiségi
ÖnkormányzatmíikÖdési
ésfeladatalap támogatásbÓltud gazdálkodni.A mtikodésitámogatás
az adattévbenkell felhasználni,a feladatalapritámogatasfelhasználásáraviszont kétévál1
rendelkezésre.
Mivel a20|8.asévfeladatalapirtámogatásjÓkora részét
iw a20|9
tartalékoltuk,
évestámogatássalegytittjelentósenfudunkelöre jutni a további munkálatokkal.
Ren dezvényekMedgyesegyházán
M rcius 3. SzlovtÍkBől
A bálra farsangi müsorral készult a Szlovák Menyecskék Csoportja, Hegediis Kitti
tancpedagÓgusvezetésével.
Meghívottvendégmtisorral a DohánylevélEgyestilet szerepelt
Csanádapácénő|.
A CivilekHázában kertilt megrendezésre.
A zenészkÖltségét
felvállalta ae onkorményzat.
A
vacsorátMezókovércsbénárÓl
rendeltiikmeg a FarmerCsárdaból.
Mtújus 27-én a Schéner Mihály Általános Iskolában kertilt megrendezésrea Városi
ját szohÍufoglalkozást ajánlottfel, a|apanyagkoltséggel
Gyermeknap.onkormányzatunkfestés
ésalkotasvezetóvel.
.I níus3. Békéscsaba- Arad Szupermaraton.
Medgyesegyhána 2018. évben is pihenö állomása volt a sportrendezvénynek.
A
medgyesegyhéui szlovákok gasztronÓmiai hagyományainak bemutatása céljábil
cstirogestitéssel
várfuk a rendezvény
résztvevóit.A CsÖrogeCsoporta munkájávaljárult hozzá
a rendezvénysikeréhez,a NemzetiségiÖnkormÍnyzatpedig az a|apanyagkiltség egy részét
finanszírozta.A Medgyesegyházi Csortige a Szupermaratonktirébenigen népszen! a
versenyzók Óriási Létszémátfigyelembe véve, a Nemzetiségi Önkormányzat a teljes
alapanyagkltségeta koltségvetéséböl
nem tudja támogatni.EzérttamogatÓi
volt
Összefogásra
sztikségéseá ilyen formábantudjuk csak megoldania jÓvóben is, amennyibenigénytesz a
cstirogére.
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2018. aagaszta,s4. napjÍn a DinnyefesztivtÍJnemzetiségimiisorábanfellépésre
hívtuka
KomlÓs Táncegyiittestésa MezŐberényiPávaktirt.A vendégszereplŐcsoportok
irtik ltségÍérítését,
fellépési
díjátaNemzetiségiÖnkormtnyzatfinanszírorta.
A miisor utan azBvangélikusTemplomkertbena f,rlagóriaa]attDinnyepartivendéglátas
bográcsoséssavanyítottdinnyekínálássalvalÓsult meg.Melynek kciltségeit
szinténa
zajlottaz
Nemzetiségionkormányzatfedezte.Ez a Dinnyepartiszorosegytittmtikt'désben
EvangélikusEgyhárzal, hiszen a helyszíntök biztosítottiík,
viszont az tinkormányzatunk
segítetta takaritásban,udvarrendezésben.
Vendégeink látogatast tettek a HaryomÍnyorz és a KozÖsségi Hiaban, a csoportok
megismerkedettteleptiléstink
szlovák mriltjával ás j elenével.
Szeptember 29-30. Medgyesegyházi Napok
Szeptember25-26-ána MedgyesegyhaziNapok keretében
Helyt rténetiVetélkedö
megrendezése
ésdíjazása.
A Helytcirténeti
Vetélkedötszeptember25-reés26.rahirdett k meg felnóttek számára.26-án
a SchénerMihály ÁttatanosIskola hetedikesésnyolcadikos osztát|yai
is résztvettekaz
ismeretszerzojátékos
feladatban.Medgyesegyházinevezetességeket
kellett felkeresnitérkép
alapján,ott ismertetö transzparensekróllehetettmegtudnifontos esetlegérdekestudnivalÓkat
az adatthelyszínröI.Majd a twa végénegy totó krttiltésével
záru|ta játék'
29-énaFőzoversenyelött a felnött résztvevökteljesítményét
díjaztuk.
A vetélkedŐelókészítése
éslebonyolításaa Boldog otthon AlapíWánnyalésMedgyesegyhazi
Sportegyestilettel
egyiittmiikÖdésben
tÖrtént.
294n a Fűzöversenyen valo részvételt
trímogatta
a nemzetiségi
onkormányzat.
Káposztás csÍilkotfÍjziJtt
a GasztronÓmiaiCsoportésezzel |ittavendégti|az érdeklódóketésa
szlovák kozosségtagiait.
November 17-énkeriilt megrendezésre
az Iskotabdl. A Szlovák Nemzetiségionkormátnyrat
tamogattaa rendenténfi.
NemzaiségekNapja
December 8-án kerult megrendezésre
a NemzetiségekNapja. A SchénerMihály Általános
Iskola tanulÓival rtivid verses miisort állítottrrnkÖssze.A gyerekek felkészítését
Nyáriné
Szlávik Mária vállalta. TÓtkomlÓsrÓl a TremolÓ Mandolin Zenekartésa Komlis Táncegytittest
hívfukffieg,hogy a hagyomátnyorzo
mrÍsorukbÓlláthassunkbemutatót.A fellépógyerekeknek
édességböl
éstidítöból állítottunkosszeajandékcsomagokat.
A tÓtkomlÓsi csoportokfellépesét,
utazrísikoltségéttrimogaffuk. A nemzetiségimiisor utani vendég|átásta Medgyesegyházi
NebulÓkértAlap ítvÍtnytamogatta.
Á decemberg. 23 Ádventi Gyertyagl jttÍs.
Két vasárnaponis megvalÓsítottuka csorogestités
és kínálást az tHrnepimiisorok után. A
stitéshez
sztikséges
alapanyagokkoltségeitfinanszíroztuk.
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December 73.Lucanap
A MozgáskorlátozottakEgyestilete
által szetvezettprogrambankarácsonyimézeskalácsdíszítés
bemutatÓttamogatottaz Önkormányzat.
Városi iinnepséBekn
megemlékezéseken
valtírészvétel.
februar25-énRomán NemzetiségiBál
marcius11-énovodabál
Április 12.Kitelepítettek
Napja.
Március 15.megemlékezés
éskoszorrizás.
Május 26. Óvodai évzároésballagás.
J nius 16,ÁltalánosIskolaibatlagas.
Augusztus3. világháborusmegemlékezésen
2018.szeptember28-ana Medgyesegyhrízi
Napok alkalmábÓlMedgyesegyhazán
és
Bánkritonmegtarottkoszoruzásonképviseltettemagétt,
oktÓber 23-i megemlékezötinnepséget
oktÓber 19.éntartoffukffieg,koszoruzással
képviseltettemagátcinkormányzatunk.
Novembet|7. Iskolabál.
Regionálisomegyei,országosrendezvényeli.
2018. prílis 29-30-án Békéscsabn a V. Wtézírftékok Nemzetkozi Hagyoményorzö
Fesztivál rendezvényen
a medgyesegyhaziszlovák gasáronÓmiai hagyományokatmutattukbe
cscirÓgestitéssel.
r us 7-8- n Békéscsubn egyszerrehárom rendezvény
kertilt megrendezésre.
A
Mag1tarorsaúgi
Szlovdkok orsaűgosNapja , Békéscsaba300. évesésa ,,ItÍrnlak',
rendezvény
is.
A rendezŐségszétmított
ránk, a GasztronÓmiaíCsoportcsorogestitéssel
bemutatÓttartott.

Szeptember t-én a Meglenapon vetttink tésztrneghívottként.
A GasztronÓrniai és
Hagyornányorzo Csor ge Csoportot kulon felkértea rendezóség,hogy immaron harmadik
alkalommal legyen ott a medgyesegyhÍnicsoroge bemutatÓval éskínálással. A Megyenap
rendezvényenMedgyesegyháza város is bemutatta az értékeitképekben,tárgyakkal,
kíadványokkal, mellette a Cs rÖgeCsoport dolgozott. Úgv érzem,hogyidénis rendkívtili
mÓdon állt helyt a csoport ésMedgyesegyhaza hírnevétciregbítette.
Önkormányzatunk a bemutatÓ alapanyagát ésazutazási koltségettámogatta.

okttiber I9-énKolb srgt r VersenyBékéscsaba.
A Békéscsabai
Szlovákok Szervezeteá|talmegrendezettSzlovákok Kolbászolása Csabán
olyan céLzatta|,
Kolbászfesztivál apropÓjánalakulta rendezvény.
rendezvény.
A Békéscsabai
a régidisznótoroshagyományoknakmegfelelöen tinnepeljena
hogy a szlovák nemzetiség
régió.Egy kolbászgywó versenyenvett részta
kolbászfesztiválalkalmával,a Dél.békési
finansziroztaaz
GasztronÓmiaiHagyomány rzo csoport.A nevezésidíjat,irtikÖltséget
tinkormányzat.
kertil megrendezésre
a Munkácsy Miháiy Mineumban. Az
okt ber 27-éna Tortamu^rÍrc
bemutatÓvalemeltea rcndeményszínvonaláta
egésznaposrendezvényalattcsÖrogestités
a
koltségét
a
szervezŐkbiaosították,az utazásikÖltséget
Az
a|apanyag
CseirogeCsoport.
NemzetiségiÖnkormÍnyzat,

Kiadványok:
.

ez a leírás
A MedgyesegyhaziSzlovák Hagyományorzö ésKozosségiHéEbemutatÍrsa,
Világkalendárium
a Csabai Kalendárium2018ésSzlovák
ésfényképanyag
kiadványbanszerepel.
A Ktizosségi HaZ bemutátásának sszeállítasátÖnkormányzafunktámogatta.

zÁnszó

kulturális,
hagyomínyorzo,értékmentó,
Bízombenne,hogy továbbrais eredményes
k<iztisségépítö
munkáttudunkteljesíteni.
Ktisziinet
Koszonetemetfejezemki, hogy a MedgyesegyhaziSzlovákok Nemzetiségionkormányzata
PolgármesteriHivatala,
MedgyesegyházaVáros Önkormányzataés
munkájátsegítette
a
Képviselö.Testtilete'SchénerMihály Altalános Iskola, azEvangélikusEgyházkozossége,
Ház
és
MtivelŐdési
Civil
Szewezetei,
Medgyesegyhaza
Román NemzetiségiÖnkormányzat,
KÖnyvtár.
2a19. március 23.
MedgyesegyhÍl.z:a,
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