
A Szegedi Szlovákok Egyesületének 2005. évi
közhasznúsági jelentése

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2005. évben

Kiadások részletezése felhasználás szerint:

1. Az országgyűléstől 300 000 Ft támogatást kaptunk az egyesület célszerinti működéséhez,
melynek felhasználása az alábbiak szerint történt:
Telefondíjak egy részét, az egyéb költségeket, (bélyegző készítés, fordítás, virág, Vadaspark belépő)
útiköltségből néhány tételt, postaköltséget, az eszközvásárlásokból a router és egy fejhallgató
beszerzése történt ebből azt összegből.

2.A Szegedi Szlovák Önkormányzattól 601 000 Ft-ot kaptunk, melyből a  vendéglátást finanszíroztuk,
hozzájárultak, a 2005. évben megszervezett mindkét nyelvi táborhoz, illetve a kihelyezett közgyűléshez.
A JATE klubban tartott koncert is az önkormányzat támogatásával jött létre.

3. Az Országos Szlovák Önkormányzattól 130 000 Ft kaptunk a Szlovákiába megtartott közgyűlésre.

4. Az NCA tól két jogcímen kaptunk támogatást. A Dél-Alföldi régiótól 350 000 Ft támogatást
kaptunk, melyből 50 000 Ft-ért egy nyomtatót vásároltunk, 60 000 Ft könyvelési díjat fizettünk, 20 000
Ft banki költséget fizettünk, 70 000 Ft kommunikációs költséget rendeztünk (internet, telefon) 150 000
Ft-ot a Pozsonyi közgyűlésre fordítottunk. A nemzetközi kapcsolatok kiépítésére 750 000 Ft-ot kaptunk,
melyből a 2005. dec. 27 � jan. 2-ig tartó tábort finanszíroztuk.

5. Az 1%-ból � 25 974 Ft � fizettük a Boleráz együttes megvendégelését..

6. Magyarországi. Nemzeti és. Etnikai. Kisebbségekért Közalapítványtól 120 000 Ft-ot nyertünk
nyelvoktatásra, melyet teljes egészében, csak februárig kell felhasználni. 60 000 Ft-ot költöttünk el.

7. A Szlovák  Kulturális Mininisztériumtól 1 706 860 Ft-ot nyertünk, mellyel a 2004. évben
megrendezett Szlovákiai nyelvtábort támogatták meg utólagosan. Ez szabadon felhasználható a 2006-
os évben.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (a létesítő okiratban meghatározott tevékenység
keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Célszerinti tevékenységünk: a Szegeden diaszpórában élő szlovákok ösztönzése és segítése
nemzetiségük megtartása, kultúrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére és fejlesztésére. A
magyarországi, ezen belül különösképpen a szegedi, valamint a szlovákiai szlovákság kultúrájának és
értékeinek bemutatása és megismertetése. Szeged város Szlovákiával való kapcsolatának elősegítése.
együttműködés más helyi, regionális és országos szlovák szervezetekkel, valamint egyéb, elsősorban
szegedi kisebbségi önkormányzatokkal és szerveződésekkel. A közös célok érdekében a fenti
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szervezetekkel tevékenységünk összehangolása és közös programok szervezése. Kapcsolattartás és
együttműködés a határon túli, szlovákiai és harmadik országbeli szlovák kulturális szervezetekkel.

Kimutatás központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától,

egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatásról

1.Országgyűléstől: 300 000 Ft
2.Szegedi Kisebbségi. Önkormányzat. 601 000 Ft
3. Országos Szlovák Önkormányzat 130 000 Ft
4. NCA 1 100 000 Ft
5. Szja 1%                                                                 67 180 Ft.
Támogatások összesen: 2 198 180Ft

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A vezető tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül látják el, semmilyen külön juttatásban nem
részesültek.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
(Szervezetünk közhasznú tevékenysége: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos tevékenység, mely az előbbiekben részletezett célszerinti tevékenység során valósul meg)
Állandó programunk a tanévben működő Vasárnapi Iskola, ahol a diákok korcsoport szerint három
csoportban tanulják a szlovák nyelvet szaktanár segítségével. Mindez állandó székhelyünkön történik,
ahol lehetőségünk nyílik egyéb más összejövetelekre, szlovák nyelvű lapok, kiadványok olvasására,
videózásra és Internet használatra. A szlovákiai útjaink az anyaországgal való kapcsolattartást és a
nyelv gyakorlást segítették.
Januárban intenzív nyelvtanfolyamot szerveztünk az anyaországban a szlovákiai Hronecben 2005.
január 15-21-ig, ahol a szlovák nyelv elsajátításában nemcsak a Vasárnapi iskola tanulói, de szüleik is
részt vehettek. A táborban a nyelven kívül a szlovák kultúrát is megismerhették.
Februárban társszervezőként rendeztük meg a Nemzetiségek Bálját Szegeden, melyen a Vasárnapi
iskolai tanulói mutatkoztak be magyarországi szlovák népdalokkal.
Március 7-től volt látható egy kiállítás a Kisebbségi Házban, melyen a békéscsabai Rozmaring és
Fajalka Hímzőkör munkáit mutattuk be, ezen a napon mutatkozott be a szegedi közönségnek a
békéscsabai  Boleráz citerazenekar.
Áprilisban Szlovák Filmnapokat rendeztünk a szegedi Grand Caféban, ahol szlovák dokumentaristák
alkotásait vetítettük. A rendezvényen többek közt bemutattuk Du�an Hanák filmrendező �A régi világ
képei� című alkotását, melyet a világ 7. legjobb dokumentumfiljének választottak az USA-ban, de a fiatal
generáció alkotásaiból is láthattak munkákat az érdeklődők. Peter Kerekes �66 szezon� című munkája is
sikert aratott a közönség körében. A rendezvényen személyesen jelen volt  Dua�an Hanák szlovák
filmrendező, Peter Dubecký, a Szlovák Filmintézet igazgatója és Peter Michalovič szlovák filmesztéta.
Májusban a Szeged Napja rendezvénysorozaton a nagy sikerre való tekintettel ismét a békéscsabai
Boleráz Citerazenekarnak biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget. Alföldi szlovák népdalokat mutattak
be Szeged egyik közkedvelt és forgalmas terén a Dugonics téren. Ebben a hónapban vettünk részt a
Magyarországi Szlovákok Szervezetének szlovák vers és prózamondó verseny területi selejtezőjén, a
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sikeresen szereplők az országos versenyen is részt vettek, akiket a Nemzetközi Gyereknap alkalmából
maga a budapesti szlovák nagykövet látott vendégül. Juraj Miga�nál Agod Alíz és Asztalos Ádám jártak.
Júliusban az Országos Szlovák Önkormányzat színjátszótáborába jutottak el a Vasárnapi iskolánk
tanulói/ Asztalos Dániel és Asztalos Ádám/, akik egy hétig  voltak az anyaországban .A tanulók
útiköltségét szintén szervezetünk állta.
Szintén ebben a hónapban szerveztük meg a tanulók intenzív szlovák nyelvtanfolyamát, melyet ezúttal
székhelyünkön Szegeden tudtunk megvalósítani. A hónap elején szervezetünk képviseltette magát a
Határontúli Szlovákok Szövetségének Közgyűlésén Pozsonyban. A szövetség egyik alapszervezete
egyesületünk is.
Szeptemberben újra indult a Vasárnapi iskola, megtartottuk első őszi összejövetelünket, és segítettük a
budapesti Szlovák Intézet Szlovák Kultúra Napjai szegedi programsorozatának közönségszervezését.
Nekik köszönhetően igazán színvonalas koncerteken, kiállításokon és filmvetítéseken vehetett részt a
szegedi közönség.
Novemberben 3 szlovák fiatal adott koncertet a szegedi JATE Klubban, akik a modern elektronikus
zenével örvendeztették meg a látogatókat. Szintén november hónapban vettünk részt a Magyarországi
Szlovákok Szövetségének közgyűlésén a szlovákiai Hronecben, ahol az egyesület 3 delegált tagja
képviselte szervezetünket. Részt vettünk az I. Országos Szlovák Egyetemisták, Főiskolások és Fiatalok
Találkozóján Budapesten, ahol szervezetünket Agod Alíz képviselte, aki a Magyarországi Nemzetiségek
Napján (2005. december 18.) a Magyar Művelődési Intézet által szervezett Nemzetiségi Gálán is szóló
énekével képviselte szervezetünket.
Decemberben Pozsonyban tartottuk évzáró egyesületi közgyűlésünk, ahol a Határontúli Szlovákok
Házának munkatársaival is tárgyaltunk valamint tagjaink végre megismerhették a szlovák fővárost.
Gyerekeink a Szegedi Szlovák Önkormányzat által szervezett Mikulásnapi programon vettek részt
december hónapban. Szintén decemberben utaztunk el az anyaországba intenzív nyelvi táborba
Hronecbe és Polomkára, ahol a helyi Folklórcsoporttal találkoztunk. Ezt az együttest hívtuk meg a 2006-
os szegedi Nemzetiségi Gálára. Projektünket az NCA Nemzetközi és Európai Integrációs Kollégiuma
ítélte sikeresnek, az ő anyagi támogatásukkal sikerült megvalósítanunk. Szintén decemberben sikerült
elkészítenünk egy CD lemez hanganyagát, mely Antal György, tótkomlósi szlovák költő verseit
tartalmazza.

Programjainkról a szegedi rádió és a televízió nemzetiségi adásaiból értesülhetnek az érdeklődők, ill. a
meghívókból, valamint a Kisebbségi Ház honlapján.

          Szeged, 2006. 01. 10.

Dr. Agodné Dr. Antal Zsuzsa
         titkár


