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Tájékoztató a Nemzetiségi

P41 / Önkormányzatok 2018. évi

‚7 I • működéséről
Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Tárgralás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Fehér Vilmosné - a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat elnöke
Simon Eva Mária - a Békési Román Nemzeti
ségi Onkormányzat elnöke
Feledi János - a Békési Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 1. félévi munkaterve szerint a
Képviselő-testület 2019. januári ülésén tárgyalja meg a városban működő nemzetiségi önkor
mányzatok 2018. évi működéséről szóló tájékoztatókat.

Fehér Vilmosné, a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Simon Éva Mária. a Bé
kési Román Nemzetiségi Onkomiányzat elnöke, valamint Feledi János, a Békési Szlovák Nem
zetiségi Onkormányzat elnöke elkészítették az elnökségük által érintett nemzetiségi önkor
mányzatok 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót. A nemzetiségi önkormányzatok tájékoz
tatóit az előterjesztéshez mellékeltük. A Békési Roma Nemzetiségi Onkormányzat nem nyújtott
be tájékoztatót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadúsáL

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Német Nemzetiségi
Onkormányzat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselö-testüktének 2019. január 31-i ülésére

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Román Nemzetiségi
Onkormányzat 2018. évi müködéséröl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Ill. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Szlovák Nemzetiségi
Onkormányzat 2018. évi müködéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidíí: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. január 24.
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Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi

munkájáról

A 2018-as Országos választáskor önkormányzatunkból 71 fő kérelmét, regisztrációját fogadták el a
német nemzetiségi listára, Így taglétszámunk 71 fő.

Mint minden társadalmi és civilszervezet, mi is éves munkaterv szerint dolgozunk.

Munkánkat az országos és a megyei koncepció, valamint városunk közélete szorosan meghatározza.

Az éves program igen változatos. Mindig az Országos német gálával kezdődik az év. 2018-ban Pécsett
került megrendezésre ez a nagyszabású rendezvény.

Mint minden évben a megyében lévő német önkormányzatok a januári időpontokban a málenkij
robotra elhurcoltak emléknapjaira meghívtak bennünket. Gyoma, Gyula, Elek, Mezőberény
megemlékezésein koszorúval és jelenlétünkkel tisztelegtünk az elhurcoltak emléke előtt.

Vidámabb esemény az Orosházán és Gyomaendrődön megrendezett színvonalas batyus bál, amelyen
10-18 fővel vettünk részt.

Minden városi ünnepségen igyekszünk részt venni, minta Magyar Kultúra Napja, Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja, Március 15-ei ‚október 23-ai ünnepségen,valamint a Nefelejcs Egyesület,
és a KÉSZ rendezvényein< ATrianoni Békediktátum 98. évfordulója).

Aiantyik Mátyás múzeum, Püski Sándor Könyvtár, Kulturális Központ programjait rendszeresen
lá togatj u k.

Jó a kapcsolatunk az iskolákkal, egyházakkal, társadalmi és civil szervezetekkel.

Gyakran kapunk meghívásokat a testvér önkormányzatoktól különböző eseményekre. Ebben az
évben Mezőberényben a németek Házában pinceavatót tartottak szalonnasütéssel egybekötve, ahol
jó hangulatú beszélgetés alakult ki a résztvevők között. Szintén ezen a településen nagyanyáink
stafirungjából láthattunk egy szép kiállítást. Az Eleki Világtalálkozó és az orosházi Harruckern
emléktábla koszorúzása Is Jeles esemény volt.

A tagságunk részére három vidám összejövetelt rendeztűnk: Nőnapot, Tavasz köszöntőt a Libás
tanyán, Pünkösdkor közös ebédet a csabai úti Kisgazdák házában.

A Madzagfalvi Napokon német étellel vártuk a tagságot és az érdeklődőket az Ízek utcájában.

Az Októberfeszt és a sváb bál Is jó hangulatban telt el. A Jantyik úti óvoda által megrendezett Márton
napi lampionos felvonulás megrendezését ebben az évben is anyagiakkal támogattuk, amit az
ünnepségen az óvónők és a szülői munkaközösség Is megköszőnt.

Az adventi ünnepségsorozat második vasárnapján a szeretetvendégség alkalmával forró kakaóval,
teával és kaláccsal kínáltuk a fázó embereket, gyerekeket.

Önkormányzatunk második alkalommal isa Tájházban rendezte meg a városban működő
nemzetiségiek találkozóját, melyre meghívtuk a testvér önkormányzatokat is. A beszámolók után
gulyáslevessel és a tagság által készített finom süteményekkel kínáltuk a vendégeket és a megjelent
tagjain kat.



Vállalt feladatunk az iskolák és a német óvodai csoport támogatása. Német nyelvből a legjobb
eredményt elérő diákok a pedagógusok ajánlása alapján Zacher tortát kaptak jutalmul. A német
óvodás csoport Gyereknapon, a nagycsoportosok ballagásán, évzáró alkalmából, Mikuláskor, Márton
napkor támogatásban részesültek.

Ebben az évben a Bélencéres Néptáncegyüttes sok-sok segítségét anyagi támogatással köszöntük
meg.

Negyedik alkalommal rendeztük meg a német délutánt a Reményhír Intézményben, melyen négy
intézmény német nyelvet tanuló diákjai vettek részt.

Békéscsabán a megyei Nemzetiségi Napon kiállitás5al és német étel kinálásával voltunk jelenjsmarni
készült több kilós tételben)

Tagjaink közül 4 fő részére adtunk tartós élelmiszercsomagot karácsonyi ajándékként.

2018-bari Békési Német Önkormányzat rendezte meg a XXVII. Anyanyelvi és Kulturális Napot október
20-án.

Erre a napra a német önkormányzat költségvetési keretéből emléktáblát készíttettünk (Kőfaragó:
Minya Gábor) és felavattuk a Szovjetunióba elhurcoltak emlékére. (Békés város Önkormányzata, és a
Városvédő és Szépitő Egyesület támogató együttműködésével). A hozzátartozókat is sikerült
felkutatni, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és lerótták kegyeletüket. A Gulágot túlélő
Puskás Lászlánét Is az emlékezők között kőszönthettük. A koszorúzáson részt vett Izsó Gábor Békés
város polgármestere, Ritter Imre nemzetiségi országgyűlési képviselő, Mittag Mónika a Békés Megyei
NNÖ elnöke. Mucsi András megyei tanácsnok köszöntötte az emlékezőket és beszélt erröl a
történelmi eseményről. Az emléktáblát a katolikus és református egyházi személyiségek megáldották.
A dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákjai, igazgatója, diákokat felkészítő tanárnője segítségével szép,
és hiánypótló műsorral tették emlékezetessé ezt az eseményt.

A koszorúzást követően a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban folytatódott az ünnepség, ahol a
megye összes német nemzetiségi önkormányzatának kulturális műsorát láthattuk.

A szervezetünk működéséről havonta beszámolunk a tagságnak, az ősszejöveteleken 6-10 fő szokott
részt venni.

Ezúton is szeretném megköszőnni azoknak a munkáját akik idejüket, erejüket nem kímélve segítették
tevékenységeinket. Megköszönjük Polgármester úr elismerő szavait, melyeket a Békésen
megrendezett nemzetiségi napon (dec.14b_mvei 5 Országos képviselők jelenlétében mondott el,

Békés, 2019. január 11.



Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve

Január

1. BNNÖ 2019.évi költségvetésének elfogadása
2. Békés Város Önkormányzata és a Békési Német Nemzetiségi önkormányzat között

megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
3. Koszorúzások; Gyomaendrődön, Eleken, Almáskamaráson, Gyulán, Békésen
4. Országos Német Nemzetiségi Gála Budapesten
S. Sváb bál-Orosházán
6. Bejelentések, egyebek

Február

1. Beszámoló a BNNÖ 2018. évi költségvetésének teljesítéséröl
2. Sváb bál Gyomaendrődön
3. Bejelentések, egyebek

Március

1. Nőnap megrendezése
2. Március 15-i ünnepségen való részvétel, koszorúzás
3. A Gulág emlékévben készült dokumentum film bemutatása a tagságnak és Békés város

érdeklődő közönségének a Püski Sándor Könyvtár segítségével
4. Bejelentések, egyebek

Április

1. Húsvét méltó megünneplése
2. Városi rendezvényeken való részvétel, koszorúzás
3. Szent György napi vendégeskedés a Libás tanyán
4. Bejelentések, egyebek

Május

1. Pünkösdi ünnepség megtartása, ebéddel egybekötve
2. Óvodások, iskolások megajándékozása (Gyermeknap)
3. Kapcsolatfelvétel a budapesti Gulág emlékhely lérehozójával, az emlékhely

megkoszorúzása Budapesten
4. Bejelentések, egyebek

Június

1. Városi rendezvényeken való részvétel
2. Óvodások ballagásán, évzáró ünnepségén való részvétel
3. A legsikeresebb német nyelvet tanuló diákok megjutalmazása Zacher tortával
4. Bejelentések, egyebek



Augusztus

1. ill. Városi Nemzetiségi Találkozó megrendezése
2. Városi rendezvényen való részvétel
3. Készülődés a 2019. évi Megyenapi rendezvényre
4. Bejelentések, egyebek

Szeptember

1. Városi rendezvényeken való részvétel
2. Madzagfalvi ízek utcáján fűző versenybe való bekapcsolódás
3. Társönkormányzatok rendezvényein való részvétel
4. Bejelentések, egyebek

Október

1. Októberfeszt megrendezése sváb bállal
2, XXVIII. Békés Megyei Német Nemzetiségi Anyanyelvi és Kulturális Nap Eleken
3. Bejelentések, egyebek

November

1, Beszámoló a BNNÖ 2019. évi I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
2. A BNNÖ 2020.évi munkatervének elfogadása
3. Márton napi ünnepség az óvodában, lampionos felvonulás
4. Német délután megrendezése az Eötvös iskolában
5. Bejelentések, egyebek

December

1. Mikulás ünnepség az óvodában
2. Karácsonyi ajándékként tartós élelmiszer vásárlása 5-6 fó részére
3. Advent, helyi városi rendezvényen való részvétel
4. Óév búcsúztató a Nagyház Pince Borozóban
5. Bejelentések, egyebek

Az előre nem tervezel események miatta programterv változhat.

Békés, 2019. 01.1.

elnök



TÁJÉKOZTATÓ

Békés Város KépvLsető-testülete 2019. évi következő ülésére

Békési Szbvák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

A Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évenként elfogadott munkaterv alapján dolgozik) az
ülésekről jegyzőkönyv készül. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, együttműködünk Békés város
művelődési és kulturális intézményeivel, az Önkormányzattal és civil szervezetekkel.

A Szegedi Örökség-Kultúrával kötött együttműködési megállapodás kapcsán kialakított munkaterv
folytatása és Új anyagok megjelentetése a szlovák nemzetiségi kultúra megismertetésére.

Március 5. - Nemzetközi Nönap megünneplése a Békési Szlovákok Egyesületével.

Május 19. - Aktív részvétel a Gerendáson megrendezett kolbászgyúró versenyen.

Május 27. - A Békés Városi Kulturális Központ által szervezett Gyermeknap megtartásához
anyagilag hozzájárultunk, és részt vettünk a lebonyolításban.

Június 23. - Szlovák Nap Nagybánhegyesen.

Június 25-29. - Kirándulás Szlovákiába.

Július 7. - Országos Szlovák Találkozó Békéscsabán.

Augusztus 11. - Békési Szlovák Nap 85 fő részvételével és több társ település küldöttségének
részvételével.

Augusztus 18. - A Békési Nemzetiségek Napján való részvétel, ahol beszámoltunk éves
munkánkról, és erről egy képekkel iflusztráli albumot is készítettünk.

Augusztus 20. - Az Mlamalapítás ünnepének megünneplésén vettünk részt.

Szeptember 1. - Részvétel a Békés Megyei Nemzetiségek Napján. Képes magazin és a kosárfonók
munkáinak bemutatásával.

Szeptember 8-9. - A Békési Madzagfalvi Napokon az Ízek utcája programján vettünk részt
Brindzás haluskával, egy szlovák tájjellegű étellel.

Szeptember 19, - Szlovákia nemzeti ünnepén való részvétel Békéscsabán.

Szeptember 24. - A Békés Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésén vettem részt.
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Szeptember 2S. - A Csorvási Szlovák napon vetünk részt.

Október . - A Mezőberényi Szlovák Napon vettünk részt.

Október 17. - A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium általános Iskolai diákjait kirándulni vittük a Szarvasi Arborétumba. Valamint
bemutattuk nekik azt város, ahol Jelentős szlovákság él. Megnézték a város nevezetességeit, és a
szlovák iskolát. Az iskolával kötött együttműködési megállapodásunk alapján felajánlottuk, hogy ha
van olyan diák, aki szlovák nyelvet szeretne tanulni, annak tanulmányi költségeinek egy részét
átvál laljuk.

Október 2G. - Részvétel a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényén
Békésen.

Október 23. - Koszorúzás a 1936-os Forradalom és Szabadságharc emlékére.

November 10. - Részt vettüik a ZVEZ (Magyarországon Élő Szlovákok
megalakulásának 70. évfordulójára szervezett ünnepségen.

Szövetsége)

November 14. - Részvétel Békés Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormáiiyzat fórumán.

November 15. - Rajzpályázat eredményhirdetése. A Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
által 2018-ban kiírt XV. rajzpályázata sikeressége felülmúlta a korábbi évekét, ugyanis kettő híján
200 rajz érkezett be. A rajzpályázat a „Békésre tegnap beszököa az ősz” címmel lelt kiírva. A
beadott képeket évfolyamonként birálta cl a szakzsüri, és minden évfolyamból a három
legsikeresebb rajzot díjaztuk. A kiadott díjakon kívül minden rajzot beküldő gyermek egy-egy apró
ajándékban részesült az igyekezetéért.

December 11. - Óvndás gyermekek részére Ünnep váró rendezvényt tartottunk immár negyedik
alkalommal a Békés Városi Kulturális KŐzpontban, amelyen 230 gyerek vett részt Békés Összes
óvodájából. A műsort Bodrogközy Zita művésznő adta, és a Mikulás is megjelent.

A munkánkról, rendezvényeken való részvételről készített fotók megtekinthetők a Facebook
oldalunkon és a BékésMátrixon.

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

Békés, 2019. jarrnár 17.

Jáno” j
elnök

Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Feledi
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Tájékoztató

a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről

Békés városában 2006 óta működik román nemzetiségi önkormányzat. A nemzetiségi

szerveződés Fő célkitüzése a városban található egyetlen román intézmény (ortodox templom)

támogatása, valamint a román nemzetiségi származású lakosok közösségbe szervezése,

programjaik lebonyolítása, érdekeik képviselete, anyanyelvük ápolása. A 201 8-as évben

kiemelt figyelmet szenteltünk a templom felújítási munkálatainak, melyek a gyulai Román

Ortodox Püspökség közbenjárásával valósulnak meg, valamint az ortodox temető

gondozásának. A mmán önkormányzat támogatásával a temetö rendben van tartva, az

odalátogatók 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 kiemelt feladatának tekinti ennek a nagyon értékes templomnak a megmentését.

renoválását. ismertetését az érdeklődő közönségnek. A 2018-as évben, a felújítási munkálatok

miatt. elmaradt a védőszent napja (Kisboldogasszon ünnepe) alkalmából hagyományosan

megrendezett püspöki szentmise. A még folyamatban lévő templom felújítási munkálatok

romániai és magyarországi pályázati támogatással valósulnak meg.

A 2018-as évben több programot szerveztünk közösen a gyulai székhelyű

Magyarországi Románok Kulturális Szövetségével, valamint a gyulai Román Fökonzulátussal.

Ilyen programok voltak a „Mártior” tavaszköszöntö ünnep, egy román népzenei koncert

megszervezése, valamint az Európa-Nap. Kulturális, anyanyelvápoló és identitáserősítö

programjainkon Békés megyei román nemzetiségi önkormányzatok. egyesületek, egyházak és

oktatási intézmények képviselői vettek részt, támogatva ezáltal is a közösségen belüli jó
kapcsolatokat.

A Magyar Televízió „Eeranul Nostru” c. román nemzetiségi műsora 2018 januárjában

Békésen forgatott Szojka Petronella: Kicsiny ékszerdoboz Békés szívében című könyve

kapcsán. A forgatása román ortodox templomnál és az ortodox temetőben volt. népszerűsítse

ezáltal is a békési román ortodox kőzösség értékeit.

A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat támogatási szerződést kötött 2018-ban a

Magyarországi Románok Sakk Egyesűletével, melynek programjait a jövőben segíteni

kívánjuk, mivel az Újonnan alakult egyesület évi több olyan versenyt is szervez, ahol összefogja



a Gyula környéki román ás magyar sakkozókat. Rendezvényeiken rendszeresen részt vesznek

romániai és szerbiai román. magyar ás szerb sakkozók is.

Az előző években. önkormányzatunk rendszeresen támogatta a gyulai Román

Gimnázium színjátszó-csoportjának tllépéseit, mivel hiszünk a színház anyanyelvápoló

küldetésében. 2018-ban hazánkban vendégszerepelt a bukaresti Excelsior Színház színjátszó

csoportja, aki a bukaresti Román Kulturális Intézet szervezésében, 4 Békés megyei román

iskolában adtak elő román nyelvű népmesei elöadást. A ..Prüslea cel voinic si merele de aur”

című másfél órás színdarabot — különösen nagy sikereI — a négy település román iskolásainak

mutatták be: Batonva. Elek. Méhkerék. GyuLa. Az előadás sorozatot a BRNÖ is támogatta.

Önkormányzatunk legnagyobb projektje a 2018-as évben egy webiap előkészítése,

létrehozása volt. melynek témája: „Román kulturális és egyházi örökség Békésen” — honlap a

Békés városában fellelhető román nemzetiségi kulturális ás egyházi örökségröl. román ás

magyar nyelven. Az új honlap célja: beépülni a város kulturális-digitáhs vérkeringésébe,

terjeszteni az információkat egy kis nemzetiségi közösség gazdag múltjáról, ezáltal is

gazdagítva Békés város kulturális ás nyelvi sokszínűségét.

A BRNÖ 2014 őszén megválasztott 3 tagja tevékenységét önkéntes alapon, honorárium

nélkül látja cl. Az állami támogatásból így megtakarított pénzösszegeket az önkormányzat az

ortodox templom ás a temető renoválására. állagának megóvására. valamint közösségformáló

programok szervezésére ás anyanyelvi. kulturális értékek továbbörökítésére fordítja.

Együttműködünk több Békés megyei román nemzetiségi önkormányzattal,

egvesületekkel, intézményekkel. számos román nemzetiségi rendezvényen veszünk részt,

ápolva ajó kapcsolatokat, erősítve a nemzetiségi identitásunkat.

Békés, 2019. január 18.

Simon Éva, elnök


