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Beszámoló 
 
Dátum: 2018. április 21.. 
 
Program megnevezése: Helyi nemzetiségi értékmentő és hagyományőrző nap - Szlovák nap 
nemzeti ételek (sztrapacska, lepcsánka) 
 
Program időtartama: 09.00-13.30.  4,5 óra 
 
Program helyszíne: Hegyközi Általános Iskola, Pálháza Vásártér út 13. 
 
Összefoglaló: 
 
A programon 58 fő vett részt.  

 A helyi nemzetiségi értékmentő és hagyományőrző napon a Pálháza város településén élő 

szlovák nemzetiség, kultúrájának megismerése, közvetítése, civil és önkéntes szervezetek 

bemutatkozási lehetősége volt a célunk. Mivel az intézmény és egy tagintézménye az egyik 

együttműködő partnerünk és szlovák nemzetiségi oktatást is folytat, ezért nagy örömmel 

vettek részt olyan programon, ahol kötetlen formában két nemzeti étel elkészítésével is 

megismerkedhettek. 

Különösen megtisztelő volt a számunkra, hogy Bacsóné Lukács Katalin a helyi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke segítette a rendezvény sikeres lebonyolítást, azzal, hogy 

koordinálta a főzést és tálalást. 

A köszöntő utána, melyet Horváth Zoltán intézményvezető mondott el, rövid vendéglátás 

alatt egy ajándékba készített szlovák kitűzőt kaptak a résztvevők. 

Ezután egy rövid balesetvédelmi oktatás következett, hiszen minden programot a szabadban 

tartottunk meg, kiemelve a tűzrakás, a főzés és a sportolás alatt felmerülő lehetséges 

veszélyforrásokat. 

A résztvevők közül többen részt vettek a tűzrakásban, főleg a felnőttek és a nagyobb 

gyerekek segédkeztek a főzésben, ezáltal is megtanulva egy –egy nemzeti étel elkészítésének 

menetét.  

 
A kisebbeknek kézműves foglalkozáson ajándékokat készíthettek, de a jelenlévő segítők 

körjátékokat is játszottak velük. 

 
 
 
 
 



EFOP-1.3.5-16-2016-00935  
„Zemplénért önként” 

 

 

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért  
Baráti Közhasznú Egyesület 
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza u.30. 
Telefon: +36/70-501-9284 
 

 
Akik már tanultak vagy otthonról ismertek szlovák népdalokat, azokat is elénekelhették, 

bemutathatták. 

Azoknak a fiúknak, lányoknak, akik igényelték labdajátékra is volt lehetőségük a 

sportudvaron. 

Az elkészült ételekhez közösen terítettünk meg, majd örömmel fogyasztottuk el az elkészült 

sztrapacskát és lepcsánkát. 

Mindenki részéről poitív volt a visszajelzés a rendezvény után és jelezték, hogy örömmel 

vennének részt több ilyen eseményen. 

 

     
 

 


