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ŐSEINK LETELEPÜLÉSE, 

ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKÁJA 



  

• a XVIII. Század eleje

• Államhatárokon belüli migráció 

• okai: * katolizáció és éhínség a Magyar Királyság északi megyéiben

          * az Alföld elnéptelenedése a török uralom után - tudatos kolonizáció

• elsődleges identitásuk vallási, de a későbbi korokban erős szlovákság tudat is 

(lásd pl. Tóth István vonatkozó tanulmányai), Magyarország iránti lojalitás 



  

• a történelem kerekének újraindítása az elvadult, helyenként mocsaras vidéken

• számtalan település létrehozása vagy újratelepítése, templomok, iskolák, 
faluközösségek létrehozása, a föld megművelése

• a jobbágyságból való önerős kivásárlás (Békéscsaba – 1847)

• sajátságos szlovák alföldi kultúra létrehozása (népművészet egyes ágai, 
gasztronómia, de önképző körök munkája és az irodalom művelése alkotó és 
színjátszó körökben 

• számtalan „nagy embert” adtak Magyarországnak és a magyar kultúrának      (pl. 
Tessedik Sámuel, Petőfi Sándor, Áchim L. András, Bajcsy Zsilinszky Endre, Melis 
György, Lehoczki Zsuzsa, Závada Pál) 



  

Miért lenne érdemes a magyarországi nemzetiségek 
értékteremtő munkájának eredményeit

jobban hangsúlyozni? 

A kisebbségek önértékelésének javítása és a 
toleranciaküszöb emelése érdekében. 



  

SZLOVÁK KULTÚRA HÁZA
– alapadatok – 

                                        CSABAI SZLOVÁKOK SZERVEZETE

 
Alakulásának éve:       1989
Bírósági végzés ideje a bejegyzésről:      1995                                  Regisztrált tagjainak száma:   311 fő
Közhasznúsági végzés dátuma:       1998                                  
 
Székhelye:                    5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10. (1995 óta)
 
Képviselők: Lászik Mihály elnök 
                                         István Anna, ügyvivő
 
Jellege: közművelődési, kisebbségi, non-profit, közhasznú, társadalmi szervezet
 
Hatóköre: Békéscsaba, Békés megye, Dél-alföldi régió
Vagyona:    a Békéscsaba, Kossuth tér 10. számú ingatlan
1.          a Csabai Szlovákok Kft., mint üzemeltető gazdasági társaság
                            Felügyeletei szerve: a Csabai Szlovákok Szervezete mindenkori elnöksége (7 fő)
                            A társaság főtevékenysége: szállodai szolgáltatás (vendéglátás)
                            (Vonatkozó jogszabályok: a gazdasági társaságok működésére vonatkozó  törvények és rendeletek) 



  

A szervezet fő feladatai

• a helyi szlovákság érdekképviselete; 

• a hazai szlovák nyelv és kultúra ápolása, fejlesztése, értékeinek terjesztése;

• a szlovák nemzeti kultúra értékeinek terjesztése, megismertetése;

• kapcsolattartás a hazánkban és a környező országokban működő szlovák 
szervezetekkel.

Vonatkozó jogszabályok:
        (1989.évi II. törvény az egyesülési jogról (Etv.), 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról 

(Áht.), 1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól (Nek.tv.) , 1997. évi CLVI. 
Törvény a közhasznú szervezetekről (non-profit törvény), 1997. évi CXL. Törvény a közművelődésről, 
114/1992.(VII.23.) Korm. rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről (T.Korm. 
rendelet), 224/200.(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (224-es Korm. rendelet), 
6/1989.(VI.8.) IM rendelet a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól (Tny. r.) 



  

1994-ben a Békéscsaba város ajándéka 
és tulajdonlapon átadva a Szervezetnek 
a szlovák kultúra szolgálatára 

A Szlovák Kultúra Háza létrehozása

1995-ben magyarországi és szlovákiai 
célfinanszírozással, holland támogatással 
felújítás, ráépítés, bővítés 

1996-ban átadva hármas funkcióval 



  

Az épület fő funkciói

11 szobás panzió 

közösségi kulturális terek 

meleg konyhás étterem
(jelenleg bérleményként üzemeltetve) 

http://www.slovak.hu/galeria/img_originals/4AC55760919D-5.jpg


  

A megjelölt célok és feladatok teljesítése érdekében a 
szervezet az alábbi konkrét tevékenységet végzi

• KÖZÖSSÉGTEREMTÉS (kiscsoportok, bejegyzés nélküli civil szervezetek létrehozása, működ-
tetése, fejlesztése) 

• KÉPZÉSEK, OKTATÁSOK, KONFERENCIÁK szervezése

• KIADVÁNYOZÁS (Čabiansky kalendár, Čabän, további saját és támogatott kiadványok)

• KIÁLLÍTÁSOK (hazai és külföldi anyagok, itthon és külföldön bemutatva)

• RENDEZVÉNYEK (itthon és külföldön, partneri együttműködés nagyrendezvényekben!)

• A KAPCSOLATRENDSZER ALAKÍTÁSA, KIAKNÁZÁSA, SZÉLESÍTÉSE 

Szerződései feladatok átvállalásáról: 

Békéscsaba MJV Önkormányzatával megkötött szerződés közművelődési feladat átvállalására

Országos Szlovák Önkormányzattal megkötött szerződés régiós közművelődési feladatok ellátására.



  

A HAZAI SZLOVÁKSÁG  SORSA, 
KULTÚRÁJÁNAK JÖVŐJE 

Az előrehaladott asszimiláció okai 

• 300 éves együttélés a magyarsággal

• távolság és kapcsolattartási problémák az anyanemzettel 

• a szlovák irodalmi nyelv és államiság kialakulásának ideje – a dél-alföldi 
szlovákság letelepedésének ideje 

• magyarizációs időszakok

• lakosságcsere 



  

Az Országos Szlovák Önkormányzat intézményei 

• Általános iskolák és gimnázium (Bcsaba, Szarvas, Saújhely + Tkomlós, Bpest)

• Szlovák Pedagógiai, Módszertani Központ (Békéscsaba)

• Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (Békéscsaba) – etnográfia, törté-
netkutatás, nyelvészet 

• „Vertigo” Magyarországi Szlovák Színház (amatőr és professzionális)

• „Legatum” Kht. – Tájházak, néprajzi gyűjtemények (52 db)

• Szlovák Közművelődési Központ (Bcs. SZKH regionális feladatellátó) 

• Ľudové noviny – egyetlen országos terjesztésű szlovák nyelvű hetilap

• Dokumentációs Tár – mo.-i szlovákok kiadványai és a róluk szóló anyagok

Helyi és regionális civil szervezetek

közösségi élet, nyelv és kultúra ápolása 



  

Próbálkozásaink a turisztika terén 

Békéscsaba jó hírének öregbítői vagyunk Szlovákia szerte 

• kiállítások 

• gasztronómiai bemutatók és kóstolók 

• kulturális csoportok kiutaztatása 



  

Kiutazó turizmus indukálóiként vagyunk jelen 

• tapasztalatcserék, szakmai utak programjának, útvonalának összeállítása 

• non-profit közösségi utak szervezése



  

Beutazó turizmus tárgyai is vagyunk 

        •   érdeklődésre számot tartó értékeink (integrált értékeink is):
             templomaink, tájházaink, népi mesterségeink, tárgyi kultúránk, folklór,
             szokásrendünk és ünnepeink, gasztronómiánk

       •   szlovákiai csoportok, delegációk
            vendéglátása



  

A vásárban – Na jarmoku
Dél-alföldi szlovákok találkozója

nemzetközi fesztivál



  

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

István Anna
SZLOVÁK KULTÚRA HÁZA

DOM SLOVENSKEJ KULTÚRY
Mobil: +36 30 20 56 956

mail: aistvan@globonet.hu
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