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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3972016. (Xli. 09.) határozatá
val jóváhagyta a 2017. I. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a
2017. januári ülésén tárgyalja meg a városban működő nemzetiségi önkormányzatok 2016.
évi működéséről szóló tájékoztatókat. Ennek megfelelően felkértük a nemzetiségi önkor
mányzatok elnökeit, hogy a tájékoztató anyagot készítsék cl.

Fehér Vilmosné, a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva Mária,
a Békési Román Nemzetiségi Onkormányzat elnöke, Feledi János, a Békési Szlovák Nemzeti
ségi Önkormányzat elnöke, valamint Asós Tibor, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke elkészítette az elnöksége által érintett nemzetiségi önkormányzat 2W6. évi működésé
ről szóló tájékoztatót. A nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatóit az előterjesztéshez mellé
keltük.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Román Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Beszámoló a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat és a nemzetiségiek életéből 2016-
évre vonatkozóan

Ebben az évben is, mint mindig, munkaterv szerint dolgoztunk. Havi bontásban űtemeztük be
a tennivalókat. Ehhez útmutatók: az országos koncepció, megyei koncepció és a helyi
sajátosságok.

A lel jessé igénye nélkül ezek közül néhányaL kiemelünk:

- a német nyelv megismerése, ápolása
- a német kultúra, szokások, gasztronómia megismerése, ápolása, átörökítése
- hagyományok, ünnepek ápolása stb.
- megyei rendezvényeken való részvétel, aktív közreműködés azok sikeres

lebonyolitásában
- az egyes települési Önkormányzatok rendezvényein való részvétel
- városunk közéletében való részvétel, közreműködés
- egyházakkal való kapcsolat ápolása
- más nemzetiségiekkel való együttműködés

Változatos és mozgalmas esztendőt zárhattunk le most is. Városunkban nincs sok német
nemzetiségű lakos. de maroknyi közösségünk (kb. 50 fő) igyekszik aktívan eleget tenni az
elvárásoknak és jókedvűen megélni „németségét”. Tagságunk nagy többsége idöskorú, akik
ugyan ráérnek, de nehezen mozdulnak ki otthonaikból. Reméljük, hogy gyermekeik. unokáik
viszik tovább az örökségeket.

Minden esztendő vidámsággal és komoly emlékezésekkel kezdődik.

Január elsó Ünnepi eseménye az Országos Német Nemzetiségi Gála, melynek nagyon magas
színvonalú eseményére egyik évben Budapesten, másik évben Pécsett kerül sor. 2016-ban
Pécsre utazott a megye németsége, köztük a mi népes csoportunk is. Ez az ünnepség egy
hivatalos és egy kulturális részből áll. Az eseményen kormányzatunk is képviselteti magát, itt
kerül sor a legjobbak kitüntetésére is. A kulturális részben német művészeti csoportok lépnek
fel - ami felejthetetlen. Mindannyian megkapjuk ajelképet a kék szalaggal átkötözött
rozmadngágat, ami a békességet és az örökkévalóságot jelképezi.

Vizkercszt napjától (január 6.) kezdődnek megye szerte azok a megemlékezések, amik
minden településen a meghatódottság érzéseivel adóznak az 1945-ben a Málenkij Robotra (kis
munka) elhurcoltak emlékének. Mi szentmisén emlékezünk a Szent Háromság Római
Katolikus Templomban.

Városunkból talán 11 főt vittek el Gyulára, majd a Donyeci- medencébe, ahol szörnyű
körülmények között húztak le sokan több évet is. Nálunk Fakker Pista bácsi túlélte a szörnyű
időket és ugyan nem Békésen született, de részesei voltak Dr. Vladár Jánosné és a ma is élő
92 éves Puskás Lászlóné „Arany diplomás” nyugalmazott tanárnő. aki városunkban nagyon
nehéz időkben alapította meg a kisegítő általános iskolai oktatást. A gyógypedagógiai oktatás
Új épületének alapozásában még részt vett (Szánthó Albert u.) majd azóta nyugdíjas éveit éli
jó egészségben sok emberrel körülvéve, otthonában.



Sokan és sokfelé emlékeztek megyénkben Isa 71. évfordulón, azért Is, hogy soha többé ne
legyen ilyen.

A komoly ünneplés mellett megkezdődött a Farsane időszaka, amikor is már hagyományosan
„Sváb bálakat” szerveztek. (Orosháza, Almáskamarús, Gyoma, Elek) ezek legtőbbjébe mi Is
elutaztunk.

Márciusban Itthon disznótoros vendéglátással viszonoztuk a bennünket meghivók
vendégszeretetét a Gazdák házában (Csabai Út).

Áprilisban a Húsvét és Pünkösd megünneplése történt meg. Pünkösd kiemelkedő ünnepe
németeknek. Mi közös ebéddel ünnepelwk a tavasz kezdetét is a Tájház udvarán. Ilyenkor
közösen összeadunk és elfogyasztunk egyéb finomságokat Is. Elnökünk emlékezik az ünnepre
és beszámolót tart a múlt eseményekről és ajövöbeni tervekről is.

Ekkortájt kezdődött a később megrendezésre kerülö Megyei Napra való felhívás majd a
felkészülés. Taajaink szívesen tanulnak énekelni német és magyar dalokat Is.

Most Is az Óvónök és Bölcsődei Dolgozók énekkarával együtt készültünk több héten át a
Megyei Napra. Itt az óvódásaink (Jantyik utcai óvoda) is szerepeltek.

Közben a Gyermeknapon köszöntöttük az ovisokat, hiszen közöttük vannak a német nyelvvel
ismerkedő gyerekek is. Oket rendszeresen támogatjuk anyagiakkal Is, amelyen játékokat
vásároltak, bútorokat ijitották fel és az Idén még egy gyönyörű. Új csoporiszobával is
bővültek —igaz más segítséggel Is. Csinos népviseleti szereplő ruhákat Is vásároltak.

Támogatjuk még a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde énekkarát, valamint a Belencéres
néptáncegyüttest.

A tanév végén Sacher-tortával jutalmaztuk a legjobb németeseket. A tavaszi időszakban még
csoportosan vettünk részt Oszvald Marika művésznő estjén.

Júniusban került sor a Megyei Nap rendezvényére, ami az egész megye németségél érintette.
Az egész napos rendezvény Békéscsaba Főterén zajlott. Látványos, szines volt. A fesztivál a
Szent István téren volt. ahol minden önkormányzat egy fabázbm mutatkozott be kulturális és
gasztronómiai programmal. Eddigre elkészültek az egységes Új fellépő ruhák az énekkamak —

férflak is kaptak- ebben léptek tól és ezt viseljük azóta rendezvényeinken Is. Nagy sikert
hozott az énekkar szereplése, valamint a rózsafánk, amit ott helyben sütöttek asszonyaink és
kinálgatták a vendégeket. A kis faházban megismerhették Békés nevezetességeit is.

Itthon beindult a BÉTAZEN. aminek eseményét több alkalommal és csoportosan látogattuk
meg.

A nyári hőség miatt elmaradtak a Baranya megyei sváb települések Pécsvárad és
Mecseknádasd — meglátogatása, aminek a kapcsolatteremtés Lett volna a célja, ami Hajóssal és
Kunbajával már megtörtént.

A nyár kicsit csendesebb volt. Július kiemelkedő eseménye volta Lágerjárat utazó
vagonkiállítás megtekintése a gyulai vasútállomáson. A Málenkij Robotra elhurcoltakról
emlékeztünk a „Vagon” nagyon valósághűen mutatta be az „utazás” körülményeit. A kiállítás
szeptember 16-ig tartott nyitva.



Szeptemberben aktívan vettünk részt a Madzagfalvi Napok rendezvény, Ízek utcájában. Kint
főztünk Jóízű ragut, amivel kínálgattuk az idelátogatókat. Föztjeink mindig népszerűek.
Októberben fesztivál hangulatot teremtünk a helyi „Október feszt” rendezvénnyel, amikor is
vetélkedő zajlik a „sör” és a fesztivál jegyében. Ez is jó hangulatú zenés, táncos összejövetel.
Az őszi időszak következő kiemelkedő rendezvénye a Márton-nap. Az ovisok most is remekül
felkészültek. A megemlékezés után kerül sor mindig a lampionos felvonulásra (201 6-ban
nagyon sokan vertek részt ezen az eseményen).

Terveztük a „Libás tanya” meglátogatását is, ami a rossz idő miatt elmaradt. Egy másik
csoportunk ugyanebben az időpontban gyomai meghívásnak tett eleget. Ott is hasonló
esemény volt összekötve egy fotókiállítás megnyitásával, ami a németek életét mutatta be
igen érdekes felvételeken. Közben időben elöreszaladva november vége felé jámnk, amikor is
Közmeghallgatás zajlott és elnökváltás is történt. Jelenlegi elnökünk Fehér Vilmosné lett.
November30-án egy Új esemény zajlott, ez a „Német délután” nevel kapta. Minden oktatási
intézményben van németet tanuló diákság. Őket hívtuk meg egy találkozóra, ahol németül
beszéltek, játszottak, meséltek. Minden iskola képviselte magát —közel 40 fó fiatal vett részt
ezen. Nagy sikere volt ennek a kötetlen találkozásnak óvodátó’ a gimnáziumig. Ezt a napot
szeretnénk hagyományteremtövé tenni.

Közben egy megyei esemény is zajlott. Ez pedig a „Békés és Csongrád Megyei
Iskolaszöverkezetek Egyesülete” — által meghirdetett „Ki mondja szebben” vetélkedő volt.
Ezen felnőtt versenyzőnk Barta Györgyi vett részt, aki ezt a versenyt L helyezéssel
megnyerte, már nem az első alkalommal. A gyerekek előbbi találkozóján a felnőtt
nemzetiségi tagjaink is meghallgatlák a fiatalokat. Ez a rendezvény az Fötvös József
Tagiskolában volt.

December elején a „Mikulúshoz” kötve megajándékoztuk az óvodásokat, majd idős,
otthonukhoz kötött társainkat látogamik meg, ajándékcsomaggal kedveskedve.

Az „Advent” idöszakár méltósággal ünnepeltük meg. Részt vettünk a szeretetvendégségben,
házilag főzött kolbászos paprikás krumplival vendégeltük meg az érdeklődőket a városi
rendezvényen.

December 18-án népes csapattal Budapestre utaztunk, ahol megtekintettük a Szent István
Bazilikát, a Deák téri és a Vörösmarty téri Adventi kiállitást és vásárt. Estefelé az ünnepi
hangulatú, kivilágított rovárosban gyönyörködhettünk. Majd vacsorával zártuk a napot.

December 26-án rendeztük meg az évzáró, óév búcsúztató estünket, ahol új elnökünk
köszöntötte tagságunkat, majd a kis műsor után kívánt Boldog Uj Evet. Az évzáró
rendezvényünkön szerepeltek a Belencéres táncosai, Hégel László citerás kísérettel énekelt,
Barta Györgyi németül mondta cl versenyszámát.

A 2016-os év beszámolója mellett, köszönettel tartozunk a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak önzetlen segitéséért.

Békés, 2017.01.14.



TÁJÉKOZTATÓ

Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat évenként elfogadott munkaterv alapján dolgozik, az

ülésekröl jegyzőkönyv készül. Az önkormányzat 2016. évben sikeres évet tud felmutatni,

beszámolni. Az Önkormányzat a város intézményeivel, óvodákkal, iskolákkal együttmüködik.

Mankánkról röviden űz alábbi tájékoztatást adom:

I. A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat májusban nagyszabású gyereknapot, valamint

május 01-én tavaszi Roma Sportnapot szervezett. A rendezvény helyszíne a Jantyik Mátyás

utcán található „Grund” volt.

2. A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást irt alá a

Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

3. Együttműködési megállapodást írtak alá a Békés Város Püski Sándor Kőnyvtárral.

4. Augusztusban a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Napot szervezett, A

rendezvény helyszíne a békési roma telep volt.

5. A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatást nyújtott n

Hétkrajcár Egyesület részére a nyári gyermekétkeztetés költségeire, mivel a

gyermekétkeztetésben nagyon sok roma származású gyermek is részesül,

6. A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Békés Város Önkormányzata közösen

fásftást végzett a Táncsics Mihály utca mellett található (4553/27) hrsz.) közterületen, ahol

a „A cigányság felemelkedéséért”emléktábla található.

7. A Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat decemberben „Télapó Nap”-ot és „Öregek

Estjét”szervezett. A Télapó Nap keretében a városban lévő óvodások illetve a közoktatási

intézményekben tanuló roma és hátrányos helyzetű gyerekek között mikuláscsomag került

kiosztásra. Az óvodát iskolák vezetőivel való egyeztetést követöen az intézményekben

kerültek átadásra a csomagok.

Köszönjük a lehetőséget, hogy munkánkról számot adhatunk Békés Város Önkormányzatának

Képviselö-testülete előtt.

Kérem a T. Képviselő-teswiettöl, hogy a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi

működéséről szóló tájékoztató elfogadását.

Békés, 2017. január 16.

Ásós Tibor
elnök



Tájékoztató

a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről

Békés városában először 2006 őszén, majd 2010-ben és 2014 is megalakult a román

nemzetiségi önkormányzat. A szerveződés Fő célkitüzése továbbra is a városban található

egyetlen román intézmény (ortodox templom) és a román nemzetiségi származású lakosok

közösségbe szervezése, programjaik lebonyolítása. érdekeik képviselete, anyanyelvük ápolása.

A 2016-os évben is kiemelt (gyelmet szenteltünk a templom állagmegóvásának, valamint a

hozzá tartozó ortodox temető gondozásának. A román önkormányzat támogatásával a temető

rendben van tartva, az odalútogatók legnagyobb megelégedésére.

Az egyetlen békési román intézmény a belvárosban található román ortodox templom,

melynek napjainkban már csak nagyon kevés hívője van. A Román Nemzetiségi

Önkormányzat fő feladatának tekinti ennek a nagyon értékes templomnak a megmentését,

lehetőség szerinti renoválását, ismertetését az érdeklődő közönségnek, valamint a román

közösség sorainak rendezését. A 2016-os évben is sor került az immár hagyományos püspöki

szent misére. A templom rendezvényeit rendszeresen látogatják romániai vendégek valamint a

hazai román diplomácia képviselői. 2016 év elején az ortodox templomnál felújítási munkák

kezdődtek, melyeket a gyulai Román Ortodox Püspökség anyaországi támogatással valósítja

meg.

A 2016-os óv fő célkitűzései között szerepelt továbbá a vasárnapi szentmise

újrainditása, havi egy alkalommal, melyet Visarion szerzetes celebrál, a békési román közösség

kezdeményezéseinek támogatása, a román ortodox közösség temetőjének gondozása,

anyaországi kirándulások, látogatások szervezése.

A 2016-os évben támogattuk a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége alatt

működő „Pro Musica” román kórus működését, amely anyagi problémákkal küszködött.

valamint a gyulai Román Gimnázium színjátszó csoportjának a romániai utazási költségeit. A

Román Gimnázium amatőr színjátszó csoportja az anyanyelv ápolást és a román kultúni

terjesztését tekinti fő feladatának. Ebben Önkormányzatunk segítsége sokat jelentett számukra,



A Magyarországi Románok Kulturális Szövetségével közösen egyházi ás laikus Zenei

koncertet szerveztünk Gyulán, a Szent Miklós ortodox katedráíisban, valamint hazai román

gyermekek romániai táboroztatását is segítettük.

2016 nyarán Önkormányzatunk egyik tagja is részt vett egy bukaresti zarándok és

tanulmányúton. melynek részvételi költségeit támogattuk. A bukaresti Út félhivatalos jellegü

volt, hiszen a gyulai és Gyula környéki román delegációt fogadta az Ortodox Egyház

Pátriárkája ás látogatást tettek a Román Parlamentben is, ahol magas rangú politikusokkal,

államtitkárokkal találkoztak.

Önkormányzatunk két tagja részt vett június hónap folyamán a Békés Város

Polgármesteri I livatala által szervezett romániai Menyházai kiránduláson, ahol a közöttünk

érvényben lévő Együttműködési Megállapodás alapján segítettük a kirándulás előzetes

megszervezését, eliáttuk a tolmácsolási feladatokat.

A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2014 őszén megválasztott 3 tagja

tevékenységét önkéntes alapon, honorárium nélkül látja cl, Az állami támogatásból így

megtakarított pénzösszegeket az Önkormányzat az ortodox templom és a temető renoválására,

áilagúnak megóvására, valamint közösségfonnáló programok szervezésére ás anyanyelvi,

kulturális értékek továbbörökítésére fordítja.

2014. decemberébcn Önkormányzatunk együttműködési megálLapodást kötött a Békés

Megyei Román Nemzetiségi Önkonnányzattal, mellyel jó munkakapcsolatokat ápol.

F.gyíhtműködünk más Békés megyei román nemzetiségi önkományzatta1,

egyesületekkel, intézményekkel.

Békés, 2017. január 9.
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TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testülete 2017. évi következő ülésére

Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

A Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évenként elfogadott munkaten’ alapján dolgozik, az
ülésekröl jegyzőkönyv készül.

Mielőtt felsorolnánk az évenként megtartott rendezvényeinket kiemelnénk, hogy Örömmel
csatlakoztunk, ás támogatjuk a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskolában kialakított iskolakert
kialakítását ás kertészeti vetélkedő szervezését. Mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek
még kis korukba megtanulják a konyhakerti növények gondozását, közelebb kerüljenek a
természethez.

A Szegedi Örökség-Kultúrával kötött együttműködési megállapodás kapcsán kialakított munkaterv
folytatása ás Új anyagok megjelentetése a szlovák nemzetiségi kultúra megismertetésére.Munkánkról röviden az alábbi tájékoztatást adom:

1. Az Országos Nemzetiségi vezetők három napra tervezett találkozóján való részvétel a MÁV
Kulturális Központban, ahol áilamtitkári beszámolót hallgattunk meg a megnyitó napján. itt
kaptunk tájékoztatást a várható jogszabályi változásokról. A többi napon különböző
tájjellegű nemzetiségi ételek, és kulturális bemutatókat láttunk.

2. Kapcsolatunk nagyon Fontos része a Békési Szlovákok Egyesülete és Békési Kosárfonó
Nyugdijas Köre] való együttműködés, akikkel közösen tartjuk meg évente a Nőnapot.3. Együttműködési megállapodás alapján közösen került megrendezésre, a Békés Városi
Kulturális Központtal a Városi gyerekek részére a Gyereknap, dánfoki helyszinnel, ahol
különböző játékokban vettek részt a gyerekek.

4. Gerendási Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által 2016. május hónapban megrendezett
Szlováknap ás kolbászgyúró versenyen, és az ősszel megrendezett Szüreti Bálon vettünk
részt.

5. A Békéscsabai Szlovák Kultúra Háza által kén munkaanyagot amelyben részleteztük
munkánkat képekkel illusztrálva elküldésre került.

6. Már hagyomány, hogy minden évben a Békés városban levö általános iskolák tanulói közül,
akik arra érdemesek tanulmányi eredményük alapján, egy napos kirándulásra elvisszük. Erre
2016. október 27-én került sor, amikor a Szegedi Kis István Református Gimnázium1
Altalános Iskola, Ovoda és Kollégium felső osztályos tanulói közül 29 főt szarvasi
kirándulásra vittük. Azért is történi ide a kirándulás, mivel Szarvas városban a szlovák
nemzetiségiek száma igen magas, és itt ismerkedtek meg a tanulók a szlovákság
munkájával, kiemelkedő épület nevezetességeivel. Megtekintették a híres, Arborétumot, ás a
kirándulás befejezéseként egy hajókiránduláson vettek részt.
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7. A Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtalközös „Gyermeknapi” rendezvényt tartott.

8. A Madzagíhivi Napokon beneveztünk az „Ízek utcája” versenyre, ahol szlovák tájjellegű ételbemutatót tartottunk, kóstolóval egybekörve.

9. Október 23-án a Békéscsabai Kolbászfesztiválon részt vettünk. itt a nyugdas szekción abékési szlovák képviselők I. helyezést érték el.

10. Az általános iskolák tanulói részére 12. alkalommal hirdettünk gyermekrajz pályázatot. Ahelyszínt a képek bemutatására és az eredmény kihirdetésére a Békés Városi Püski-SándorKönyvtár biztosította.

11. Városi óvodás gyermekek részére Ünnep váró rendezvényt tartottunk a Békés VárosiKulturális Központban, amelyen 215 gyerek vett részt. Színvonalas műsort adott egyjátékvezető hölgy, és megjelent a télapó, aki ajándékokat is osztott a lelkes gyermekekrészére.

12. A elnök tagja a Békés Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, ennek munkájábanaktívan részt vesz.

13. A Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiemeli feladatának tekinti saját helyinemzetiségi közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásávalkapcsolatos teendőket. Ennek keretében a 2016-os évben a Evanjelicky Funebrál (1943.) cénekeskönyvet elektronikusan közzétette az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtárkülönleges infrastruktúrája segítségével. A már rendelkezésükre bocsájtott anyagotfolyamatosan könéteszik az interneten.

Az elnök rendszeresen tartja a kapcsolatot a Magyarországon levő szlovákok OrszágosSzövetségével, és az éves közgyűlésén is részt vett Budapesten.

Továbbra is jó kapcsolatot ápol a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Békés Városúnkormányzatával. Minden esetben megkapjuk a képviselő-testület és bizottságai üléseinekmeghívóját, a tárgyalt napirendek előterjesztéseivel együtt. Lehetőségeinkbez képest igyekszünkezeken részt venni.

A munkánkról, rendezvényeken való részvétetről készitett fotók megtekinthetők a Facebookoldalunkon és a BékésMátrixon,

Köszönjük a lehetőséget, hogy munkánkról számot adhatunk Békés Város ŐnkormányzatánakKépviselő-testülete előtt.

Békés, 2017. január 13.

Feledi János
elnök


