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A Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata tevékenysége 2019. évben
kiterjedt a helyi hagyományőrző, hagyományt teremtő rendezvények szervezésére, régiós,
megyei, országos nemzetiségi rendezvényen való részvételre, és támogatására, a Szlovák
Hagyományőrző és Közösségi Ház és a néprajzi gyűjtemény gondozására, a Szociális épület
megvalósításának kiépítési munkálataira.
A Hagyományőrző és Közösségi Ház
A Hagyományőrző Ház néprajzi gyűjteményének gondozása, annak bővítése állandó feladat.
A ház kertjének udvarának karbantartása is folyamatos munkát igényel tavasztól késő őszig, a
rotálás, gyomirtás, fűnyírás teendőit önkéntes munkával és vállalkozói szolgáltatással oldottuk
meg.
Az itt szervezett programok feltétele, hogy elkészüljön a jelenleg építkezési fázisban lévő
szociális épület.
A Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház szociális épületének munkálatai tovább folytatódtak
ebben az évben. A tervezett beruházása megvalósult, vakolás, válaszfalak, aljzat betonozás és

szigetelés, külső nyílászárók beépítése 1 773 822 Ft + Áfa összegben. Ezt megelőzően a víz,
szennyvíz vezetékek kiépítése, valamint a villamos vezetékek beszerelése készült el.
Megtervezésre került a földgáz bevezetése, kivitelezésre került a padlófűtés kialakítás,
Az épület további munkálatai a belső burkolás szaniterek megvásárlása és beszerelése,
villamossági munkálatok, belső nyílászárók, külső – belső festések, nemes vakolat. udvari
térrendezés, a Közösségi Ház aktuális festése. Csak nagy vonalakban soroltam fel a hátra lévő
feladatokat, de így is érzékelhető, hogy ezek a munkálatok sok pénzt igényelnek. A mosdó
épületének befejezése sürgős lenne, mivel annak meglétével tudná a Ház igazán betölteni a
tervezett funkcióit. Olyan pályázati lehetőséget keresek, amellyel a befejező munkálatokat
meg tudnánk valósítani. Az Országos Szlovák Önkormányzatnak jeleztem a terveinket és azt
is, hogy önerőből mennyire nehézkes a munkálatok megvalósítása.
Rendezvények Medgyesegyházán
Január 26-án a Szlovák Bálat rendeztük meg a Civilek Házában. Hegedűs Kitti szakmai vezetésével
tréfás mese darabot tanult az alkalmi színi társulat A pletykás asszony címmel. Meghívott vendégként
az Orgován Népdalkör adott elő szlovák és magyar nyelven citera kísérettel népdalokat. A népdalkör
tagjainak utazásához Szabó György és Orosz Lajos segítségét vettük igénybe. A vacsora fogásaihoz
felajánlásokat kaptunk, a Vadásztársaságtól fácánokat, Piják Andrástól birkát. Jó hangulatú,
színvonalas rendezvény volt, a közösség összetartozásának erősítését mindenképpen segítette.
Március 15-én a Néptánc Gála rendezvény valósult meg. A napokban, december 21-én láthattuk a
táncdarab mozi előadását. Felelevenedtek azok a feledhetetlen pillanatok, amelyeket az élő
műsorban is átélhettünk. Valamint összegezhettük azt a mérhetetlen munkát is amelyet sokan
hozzátettek ehhez a produkcióhoz. Hihetetlen, hogy Zsiros Márta egykori tanítványai újra a
színpadon előadták a jól ismert nemzetiségi és magyar néptáncokat. Példaértékűnek tartom az
összefogást a felkészülést az érdeklődést, fogadtatást. Önkormányzatunk anyagi támogatást is
nyújtott a Néptánc Gála megvalósításhoz, szoknyák, táncruhák vásznainak megvásárlásához, és
számos járulékos költséghez.
Dinnyefesztivál Nemzetiségi műsoráról. A kétsopronyi Horenka Népdalkört hívtuk meg
vendégszerepelni a nagyszínpadra. A népdalkör tagjait és a nemzetiségi műsort meglátogató
közönséget állófogadáson láttuk vendégül.
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Szeptember 1-jén az Evangélikus templom megépülésének 120-ik évének ünnepén és egyben a
lelkész beiktatás alkalmából az Orgován Népdalkör tagjait hívtuk meg, hogy szlovák nyelven a
Tranosciusból csendüljenek fel egyházi énekek. A népdalkör tagjainak utaztatásához a Gondozási
Központ nyújtott segítséget.
December 15-én a Nemzetiségek Napján meghívásunkra a Csaba Gyöngyei Néptáncegyüttes
szerepelt az ünnepi műsorban. Az ünnepségen szlovák nyelven verseket adtak elő a Schéner Mihály
Általános Iskola tanulói. A felkészülés a szlovák nyelv oktatását pótolta némileg. Sajnos még a
szakköri nyelvoktatásra nem találtam megoldást.
Gasztronómiai csoport

A nemzetiségi önkormányzatunk a nemzetiségi gasztronómiai hagyományok ápolását is
kiemelten támogatta ebben az évben is. A Gasztronómiai Hagyományőrző Csoport
Medgyesegyházán, a megyében több településen és az Magyarországi Szlovákok Országos
találkozóján, Acsán dolgozott.
Medgyesegyházán februárban A Művelődési Házak Éjjel – Nappal rendezvényen, Június 2-án
Békéscsaba – Arad Szupermaraton alkalmából, szeptember 1-jén az evangélikus egyházi
ünnepségen, december 1-jén és 8-án az Adventi Gyertyagyújtás programon csöröge sütés
bemutatót és kóstolót tartottunk. Júniusban a palacsintasütés, augusztusban a lekvárfőzés
programokban működött közre a csoport.
A csöröge bemutatót június 16-án a pusztaottlakai Búcsúba, július 20-án Elekre a Szlovák
Napra, július 7-én Acsára a Magyarországi Szlovákok Országos Napjára, július 29-én
Kétsopronyba a Nagycsaládosok Napjára, augusztus 17-én Csabaszabadiban az Almanap
rendezvényre, szeptember 7-én Békéscsabára a Megyenapra, szeptember 13-án,
Magyarbánhegyesre, október 5-én Pusztaottlakára, október 18-án Békéscsabára a Jarmok-ra
vittük el.
A Gasztronómiai Hagyományőrző Csoport nem csak a csöröge sütéssel jeleskedett, október
19-én Békéscsabán a Kolbászgyúró versenyen ezüst fokozatott kapott.
A hagyományőrzést a kézművesség terén is támogattuk. A megalakult Hímzőkör munkáját
alapanyagok megvásárlásával segítettük. Nyári gyermekfoglalkoztatáshoz szintén kézműves
alapanyagokat biztosítottunk.
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Tevékenységek felsorolása időrendben
Január 26. Szlovák Bál
Néptánc Gála (március 15)
Február 23. Farsangi Szlovák Batyusbál Békéscsaba -részvéte
Február 23. Román Bál Medgyesegyháza - részvétel
Hímzőkör alapanyagszükséglet támogatás
Óvodabál – részvétel
Március 15. városi ünnepség, koszorúzás
Április 12. Kitelepítettek Napja koszorúzás.
Medgyesegyházi Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház Szociális épületének víz-szennyvíz
hálózatának alapszerelése. 99 600 Ft.
Medgyesegyházi Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház Szociális épületében elektromos
alapszerelés. 97 790 Ft.
Csörögesütő zsámoly égőfejének kicserélése 7 e Ft.
Városi majális rendezvényen lángos sütés támogatása alapanyaggal és önkéntes munkával (6
e Ft)
Május 17. péntek - Áchim L. András Emléknap Gerendás – részvétel
Május 25. Városi Gyermeknap
Június 1- 2 Békéscsaba – Arad Szupermaraton alkalmából csörögesütés
Június 16. Medgyesegyháza - Palacsintasütés
Június 16. Pusztaottlaka Búcsú – Csörögesütés
Június 21. Bánkút Családi Délután - Mozgáskorlátozottak Egyesületének rendezvényében
közreműködés.
Július 20. Elek - Szlovák Nap - Csörögesütés
Július 7. Acsa - Magyarországi Szlovákok Országos Napja
Július 29. Kétsoprony – Nemzetiségi gasztronómiai bemutató
Medgyesegyházi Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház Kertjének gyomirtása,
kertművelése.
Irodahelyiség igénylése, festési munkálatok
Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Házban nyári kézműves foglalkozás.
Közösségi Ház szociális épületének vakolási, belső építési munkálatainak folytatása 1 773 822
Ft + ÁFA. A Hagyományőrző és Közösségi Ház szociális épületének tervezett beruházása
megvalósult, vakolás, válaszfalak, aljzat betonozás és szigetelés, padlófűtés kialakítás (85 e
Ft), külső nyílászárók beépítése.
Dinnyefesztivál, Nemzetiségek programja, Horenka Népdalkör meghívása, vendéglátás.
„Tízpróba a 25 éves Dinnyefesztiválon” rendezvény
Augusztus 17-én Csabaszabadiban Almanap rendezvény, csörögesütés, almalekvár főző
verseny.
Medgyesegyházi vangélikus templom kiadványban szereplő grafikai munkáira támogatás
Augusztus 31. szilvalekvár főzés
Szeptember 1 Evangélikus templomban lelkészbeiktatás, hálaadó és 120. évforduló –
Orgován népdalkör meghívása, csörögesütés.
Szeptember 7-én a Megyenap – csörögesütés
Szeptember 13-án, Magyarbánhegyesen a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumban
gasztronómiai bemutató
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Szeptember 27. Medgyegyházi Napok koszorúzás
Szeptember 28. Medgyesegyházi Napok – főzőverseny,
Közösségi Ház szociális épületének padlófűtésének kialakításához, a szerelvények költségére
80 000 Ft
Október 5-én, a Medgyesegyházi Szlovák Gasztronómiai Csoport közreműködésése a
Pusztaottlakán megrendezett Pusztaottlaka 120 éves programon.
Gasztronómiai Csoport közreműködése a Békéscsabán 2019. október 18. napján
megrendezett Jarmok rendezvényen.
Gasztronómiai Csoport közreműködése a Békéscsabán 2019. október 19. napján
megrendezett kolbászgyúró nap rendezvényen.
Koszorúzás a Medgyesegyházi Napok alkalmából és az Október 23. megemlékezésen.
November 19. Részvétel a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat testületi ülés
közmeghallgatásán.
November 22. Részvétel Budapest, Parlamenti tájékoztatón. Paulik Antal szlovák nemzetiségi
szószóló meghívására.
December 1., december 8. - Advent - csörögesütés
December 15. Nemzetiségek napja - Csaba Gyöngyei Néptáncegyüttes meghívása, fellépési
díj támogatás.
Kérem benyújtása a Medgyesegyházi Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház szociális
épületének befejő terveiről a beruházási összeg megjelölésével az Országos Szlovák
Önkormányzat részére.
ZÁRSZÓ
Bízom benne, hogy továbbra is eredményes hagyományőrző, értékmentő, kulturális,
közösségépítő munkát tudunk teljesíteni.
Köszönet
Köszönetemet fejezem ki, hogy a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata
munkáját segítette Medgyesegyháza Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala,
Képviselő-Testülete, Schéner Mihály Általános Iskola, az Evangélikus Egyházközössége, a
Román Nemzetiségi Önkormányzat, Medgyesegyháza Civil Szervezetei, Művelődési Ház és
Könyvtár.
Medgyesegyháza, 2020.
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