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Nemzetiségi Támogatások

Békében Békésben
Nemzetiségi Fesztivál
Békés megye a nemzetiségi összetételt illetően az or-
szág legszínesebb megyéje. A térségben 2008 óta min-
den évben megrendezésre kerülő „Békében Békésben 
Nemzetiségi Fesztivál” az itt élő nemzetiségek hagyo-
mányát, jelenkori és régmúlt kultúráját mutatja be. A 
rendezvény szervezője és ötletgazdája a Csabai Szlová-
kok Szervezete, a határon túli együttműködés újraindí-
tója. A projektről Krajcsovics Hajnalkát, a szervezet ügy-
vezetőjét kérdeztük.

R.: Mióta és milyen célkitűzésekkel működik a Csabai 
Szlovákok Szervezete?

K.H.: A Csabai Szlovákok Szervezete 1973-ban alakult 
a Szlovák Klub tagjaiból. Célkitűzése a szlovákság kul-
turális, nyelvi hagyományainak ápolása, fejlesztése, 
kapcsolattartás és együttműködés a különböző terüle-
teket képviselő szervezeti egységeivel, valamint a szlo-
vák közösség érdekképviselete.

R.: Miért fontos ez a nemzetiségi rendezvény?                          

K.H.: Már a megnevezése is tükrözi miért is jött a gondo-
lat. Az együtt élő, de különböző kultúrával rendelkező kö-
zösségek békében mutatják be saját, önmagában is meg-
álló nemzetiségi értékeiket egy közös programkereten 
belül. Ez nem csak kifelé építő jellegű, hanem magát a kö-
zösség belső összetartozását is erősíti, motiválja. A ren-
dezvény komplex formában nyitott teret a nemzetiségi 
kultúra bemutatására: különböző színpadi produkciókon, 
népi kézműves bemutatón, népi játszóházon, nemzetisé-
gi kiadványok vásárán, a szombati nemzetiségi gasztro-
nómiai kóstoló udvaron, valamint szlovák nyelvű színházi 
előadáson vehettek részt az érdeklődők. A nemzetiségi 

kultúra az adott élőhelyül szolgáló ország szerves egy-
ségének része, együtt alkotnak egy egészet. Kultúrájuk 
ápolása az egyéni, jellegzetes nemzetiségi identitás meg-
őrzése mellett, a kölcsönös elfogadás és tolerancia az in-
dividum sajátosságát is meghagyja, ami az együttélés és 
fejlődés alapja.

R.: Milyen támogatások segítik a szervezetet? 

K.H.: Több támogatás is segíti a munkánkat. A továb-
bi elnyert összegeket elsősorban az önálló székházunk 
fenntartására, illetve az egyéb adminisztrációs és kom-
munikációs költségekre fordítjuk. A szakmai támogatást 
országosan is elismert, elsősorban a szlovák népi kultú-
rát feldolgozó és követő szakmai és tagsági csoportjaink 
fellépéseire, szlovák nyelvű havilapunk és évkönyvünk 
megjelentetésére, valamint saját nemzetiségünk értékei-
nek bemutatására használjuk fel. Ennek köszönhetően a 
rendezvény sikeres, széleskörű repertoárjával felhívja a 
figyelmet a nemzetiségi kultúránk sokszínűségére.

További sikeres működést kívánunk a szervezetnek! 
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