2

SVÁBTALÁLKOZÓ A NÉMET FALUSIAK EGYESÜLETE
SZERVEZÉSÉBEN
A

Hortobágyi

LEDER

HACS

területén

belüli

közösségépítő

rendezvények támogatása célterület 2011. 12.03. napján benyújtott,
8323874216

azonosító

Balmazújvárosi

Német

számon

nyilvántartott

Falusiak

Egyesülte

pályázaton

100%

a

támogatásban

részesült.
Ebből a keretből az Egyesület a Kossuth utca 21 szám alatti
Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat ingatlanán
2012. szeptember elején történt terület rendezés

és 2012. szeptember 28-ai sátor állítás után 2012. szeptember 29-30-án
két napos rendezvényre került sor „Sváb találkozó” címmel, mely
rendezvény az
A

színpadon

lehetőség

nyílt

a

helyi

népdalkörök

és

citerások

műsorának meghallgatására, sörivó- és petrencés rúdemelő verseny
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megtekintésére illetve a Himes Néptáncegyüttes táncházában való
részvételre.
A találkozó programjai a lakosok számára ingyenesen elérhetőek
voltak, hiszen a városban több plakát hirdette, valamint a közösségi
portálok adta lehetőséget is kihasználták a szervezők. Az egyesület
minden

tagja

külön

meghívásban

részesült.

Az

eredményes

kommunikációt igazolja az a tény, hogy a rendezvényen egy időben
több mint 150 elnőtt vett részt valamint a gyermekeik.

Két nap eseményei:

Az

érdeklődők

számára

előzetes

nevezés

után

lehetőség

nyílt

főzőversenyen való részvételre, az alábbi kategóriákban:
I. Otthon készített édességek
II. Otthon készített sós ételek
III.

Helyszínen készített ételek

A rendezvény főzőversenye iránti igény nagy volt, hiszen 16 egyéni
induló és 3 csoport is versenyzett a Helyszínen elkészíthető ételek
kategóriájában. Az Otthon készített édességek kategóriára 14 nevező,
míg

az

Otthon készített

sós

ételekre

programok a köszöntő után kezdődtek.
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nevező

jelentkezett.

A
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A gyerekek számára eközben a rendezvénysátor kínált kézműves
foglalkozást. Ezek a programok a szombati napra nagyon sok
érdeklődőt vonzottak nemcsak Balmazújvárosról, hanem a környező
településekről (Nagyhegyes, Hajdúszoboszló, Debrecen) is.
Kézműves foglalkozások alkalmával az érdeklődőknek lehetősége nyílt
megismerkedni, többek között a nemezelés művészetével, bőr tárgyak
készítésével.

14

és

16

óra

között

népdalkörök

hallgathatták meg az érdeklődők.

és

citera

együttes

előadását
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16 órától tartott sörivó verseny iránt a férfiak körében igen nagy volt
az érdeklődés.

hagyományok ápolása végett
-

petrencés rúd emelő verseny volt melyen az erősebb nem
képviselői mellet a hölgyek is versenybe szálltak.
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-

17

íjászatot próbálhatták ki a kicsik és a nagyok egyaránt.

órától

a

Hímes

néptáncegyüttes

tartott

táncbemutatót

és

táncházat.

Az este során elsőként a főzőverseny eredményeit hirdették ki. A zsűri
tagjai voltak Sepsi Lajos, Bíróné Nagy Csilla és Papp Ákosné. Minden
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kategóriában 3-3 helyezést osztottak ki, a díjazottakat természetesen
oklevéllel és ajándékkal jutalmazták.

Ezt követően a látogatóknak lehetősége nyílt meghallgatni a Molnár
Trió műsorát, majd részt vehettek a sátorban megrendezett bálon. Az
esti mulatság is nagy számban vonzotta a vendégeket. Minden
megjelent részesült továbbá vacsorában is, melyet Rózsa Péter
biogazda készített el. A bál alkalmával a Hortobágyi Ötösfogat zenélt
hajnal 2 óráig.
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A vasárnapi nap bio reggelivel indult Rózsa Péter termékeiből. Ezt
követően Pozsonyi József író tartott előadást a Németországban tett
útjával kapcsolatban, melynek célja a családfakutatás volt.

A jelenlévők együtt vonultak át a Németfalusi Templomba,
ahol egy istentiszteleten közösen vettek részt. Majd ezt követően
minden

vendég

ebédet

kapott,

mely

után

Néptáncegyüttes tartott előadást és táncházat.

ismét

a

Himes
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A napot a Debreceni Német Kisebbség előadása zárt.

Rendezvény két napján a helyszínen több Helyi Termelő munkája volt
megtekinthető.
Mihalkó Gyula kalaposmester,

Bödőcs Ilona keramikus,.
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Szabó József kovács, Árva Gyula kovács, Szeifert Imre festő és Varga
Lászlóné nemeztermék készítő (Angyalliget Lakóotthon termékei)

A rendezvény folyamán minden kedves vendégünket megkértük, hogy
a vőfély boton helyezze el emlék szalagját.
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A heszínen elhelyezésre kerültek a kommunikáció kötelező elemei

.
Program megvalósításában együttműködő partnerink voltak:
-Virágokút Kertészeti Kft
-Mihalkó Gyula kalapos mester
- Balmazújváros Város Német nemzetiségi Önkormányzata
- Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör Közhasznú Egyesület
-Veréce hagyományőrző egyesület és népdalkör
Munkánkat segített:
Németfalusiak kft

