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Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2006. évben 

1. Az országgyűléstől 300 000 Ft támogatást kaptunk az egyesület célszerinti működéséhez, 
melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: 
Telefondíjak egy részét, az egyéb költségeket, (virágkötészethez a virágot, terembérlet) nyelvoktatás 
egy részét, az útiköltségből néhány tételt (kolbászfesztivál, Fehérvár), postaköltséget számoltuk el eb-
ből az összegből. A Hangos könyvtár CD-inek megjelentetésének költségeihez is felhasználtunk ebből 
az összegből. 
 
2. A Szegedi Szlovák Önkormányzattól 655 000 Ft-ot kaptunk, melyből a szlovák bál költségeihez 
175 000 Ft-tal, a nyelvi táborhoz, 280 000 Ft-tal járultak hozzá. Mindkét CD megjelenéséhez 100-100 
ezer Ft-ot adtak  
 
3. Az Országos Szlovák Önkormányzattól 100 000 Ft. Dolnozemský CD megjelentetésére költöttük. 
 
4. Az NCA-tól két jogcímen kaptunk támogatást. A Dél-Alföldi Kollégiumtól 450 000 Ft támogatást 
kaptunk, melyből 350 000 Ft-tal már elszámoltunk. A nemzetközi kapcsolatok kiépítésére 950 000 Ft-
ot kaptunk, melyből a 750 000 Ft-tal, már elszámoltunk, ebből finanszíroztuk a polomkai csoport itt tar-
tózkodását. Az évvégén kapott 300 ezer Ft-tal majd májusig kell elszámolni, addig kell felhasználni. 
 
5. Az szja 1%-ának 2005. évi felajánlásából – 67 180 Ft – fizettük a téli tábor étkeztetés egy részét. 
(Megjelentetve 2006. október 12-i Ľudové novinyban.) 
 
6. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól 150 000 Ft-ot nyertünk 
nyelvoktatásra, melyet teljes egészében, csak februárig kell felhasználni. A 2005-ös támogatási összeg 
egy részét az év elején használtuk fel. 
 
7. A Határon Túli Szlovákok Hivatalától 650 700 Ft-ot nyertünk, melyből a nyári tábor szállásköltségét 
fedeztük. 
 
8. Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közalapítványától kapott 200 000 Ft-ot Krupa András CD-
jének megjelentetésére fordítottuk. 
 
 

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

Célszerinti tevékenységünk: a Szegeden diaszpórában élő szlovákok ösztönzése és segítése nemzeti-
ségük megtartása, kultúrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére és fejlesztésére. A magyarországi, 
ezen belül különösképpen a szegedi, valamint a szlovákiai szlovákság kultúrájának és értékeinek be-
mutatása és megismertetése. Szeged város Szlovákiával való kapcsolatának elősegítése. együttműkö-
dés más helyi, regionális és országos szlovák szervezetekkel, valamint egyéb, elsősorban szegedi ki-
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sebbségi önkormányzatokkal és szerveződésekkel. Kapcsolattartás és együttműködés a határon túli, 
szlovákiai és harmadik országbeli szlovák kulturális szervezetekkel. A fenti programjaink során ezek 
valósultak meg. 
 
 

Kimutatás központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól, ki-
sebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, 

egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatásról 

1. Országgyűlés 300 000 Ft  
2. Szegedi Kisebbségi. Önkormányzat 655 000 Ft 
3. Országos Szlovák Önkormányzat 100 000 Ft 
4. NCA 1 400 000 Ft 
5. Mo. Nemz. Etn. Kis. 150 000 Ft 
6. Szja 1% 43 125 Ft 
 Támogatások összesen 2 648 125 Ft 

 
 

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 kapcsola-
tos tevékenység, mely az előbbiekben részletezett célszerinti tevékenység során valósul meg.) 
 
Állandó programunk a tanévben működő vasárnapi iskola, ahol a diákok korcsoport szerint két tanárnál 
tanulják a szlovák nyelvet. Székhelyünkön lehetőségünk van a programok lebonyolítására, szlovák 
nyelvű lapok, kiadványok olvasására, videózásra és Internet használatra. A szlovákiai útjaink az anya-
országgal való kapcsolattartást és a nyelvgyakorlást segítették. 
 
Januárban fejeződött be intenzív nyelvtanfolyamunk az anyaországban a szlovákiai Hronecben, ahol a 
szlovák nyelv elsajátítására nemcsak a vasárnapi iskola tanulói, de szüleiknek is lehetősége nyílt. Fel-
vettük a kapcsolatot a polomkai Brezinky folklórcsoporttal, bemutatkozásunk alkalmával a magyaror-
szági szlovákok kultúráját bemutatta a Szlovák Közművelődési Központ vezetője, Király Katalin, és a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola szlovák tanszékének docense, Tuska Tünde. Megismertettük ven-
déglátóinkkal a magyarországi szlovák nyelvű kiadványokat. Ekkor hívtuk meg a polomkaiakat Szeged-
re a Szeged Napi rendezvényre. 
Január 19-én közgyűlést tartottunk, melyen megtartottuk a soros vezetőségválasztást és elfogadtuk az 
éves beszámolót. 
 
Február 4-én tartottuk a szlovák bálat a Pick klubban, ahol a mihálygergei Tücsök zenekar szórakoztat-
ta a közönséget. Az est második részében diszkó volt. 
Februárban a másik rendezvény a kisebbségi házban volt, ahol a nyelvi esten Asztalos Dani olvasott fel 
egyesületünk képviseletében. 
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Március 29-én Ocsovszki Ildikó tanított dalokat a vasárnapi iskola diákjainak. Az óra után beszélgetés 
volt a népdalgyűjtő zenetanárral. 
 
Április 11-én Aradi András békéscsabai lelkész rövid prédikációját követően a Szarvasi Szlovák Szín-
ház előadásában a Passiót nézhettük meg a szegedi evangélikus templomban.  
 
Májusban 19-én volt a megnyitója a „Magyarországi szlovákok lakodalmi viselete a XX. század elején” 
című kiállításnak. 
Május 20-án Nemzetiségi Folklórest volt a Dugonics téren, ahol bemutatkozott a meghívásunkra Sze-
gen tartózkodó Brezinky Hagyományőrző Csoport. A csoportnak lehetőséget biztosítottunk, hogy bemu-
tatkozzanak Tótkomlóson és Kiskőrösön is. 
Május 21-én volt az Országos Szlovák Önkormányzat Vertigo Színházának vendégszereplése: Jozef 
Gregor Tajovský: Anya, Bűn egyfelvonásos darabjait adták elő a Bábszínházban. 
 
Június 19-én tartott ünnepi közgyűlésen felelevenítettük egyesületünk, illetve jogelődje, A Szlovák Klub 
történetét. A közgyűlésen tájékoztattuk tagjainkat kisebbségi választásokról. Rendezvényünkre meghív-
tuk a partner szervezeteinket Békéscsabáról, Tótkomlósról, Kiskőrösről, Mezőberényből. A megnyitón 
Ocsovszki Eszter modern táncot mutatott be partnerével. Az estet Fuzik János, egyesületünk korábbi 
vezetője, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke nyitotta meg. 
A hónap végén volt Hronecben az Országos Szlovák Önkormányzat színjátszó tábora, ahol egyesüle-
tünket Asztalos Dániel és Asztalos Ádám képviselte. 
 
Július 1-én részt vettünk a Magyarországi Szlovákok Napján Tótkomlóson. Ekkor mutattuk be Juraj 
Dolnozemský Versek című CD-jét, melynek bemutatását a város újraalapításának 260. évfordulójának 
rendezvényére időzítettük. 600 db CD-t készítettünk. 
 
Augusztus 5–10-ig tartott a nyári nyelvtábor Szlovákiában, ahol a nyelvórákon kívül a résztvevők szá-
mára kirándulásokat, múzeumlátogatást szerveztünk. Részt vehettek a terchovai Jánosík Napok ren-
dezvényein, kipróbálhattak extrém sportokat. Esti program keretében rajzfilmeket nézhettek, helyi nép-
dalénekes tartott előadást. A tagság szakmai előadást hallgathatott meg a választásokkal kapcsolatban 
Paulik Antaltól, a Nemzeti és Etnikai Hivatal főosztályvezetőjétől. 
Augusztus 25-i közgyűlésen 6 jelöltet állítottunk a kisebbségi önkormányzati választásokra.  
 
Szeptemberben újra indult a vasárnapi iskola. Szeptember 11-én a választások előkészítése kapcsán 
a vezetőség találkozott Paulik Antallal, a Nemzeti és Etnikai Hivatal képviselőjével, István Annával, a 
Szlovák Választási Koalíció képviselőjével és Egyedné Baraneková Ruzsenkával, a Magyarországi 
Szlovákok Szövetségének elnökével. 
 
Október 21-én volt a kolbászfesztivál, ahol csapattal képviseltettük magunkat a kolbásztöltő versenyen. 
A tagság Békéscsaba szlovák vonatkozású kulturális értékeivel ismerkedhetett. 
 
November 16-án volt Fuhl Imre költő, újságíró digitális fotóiból készített kiállítás megnyitója „A gyökerek 
értelmét keresem…” címmel. A tárlatot Erdélyi Ágnes (Kép-Szín-Ház Művészmozi Alapítvány) nyitotta 
meg. Ezt követően irodalmi est volt Fuhl Imre magyarországi szlovák költővel és Hrivnák Mihály ma-
gyarországi szlovák íróval, akiket az idén az Országos Szlovák Önkormányzat „Nemzetiségünkért” Díj-
jal tüntetett ki. Az est háziasszonya Maruzsné dr. Sebó Katalin, a Szegedi Egyetem JGYTF Szlovák 
Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője volt. 
November 28-án közgyűlést tartottunk, melynek során olyan határozat született, hogy egyesületünk 
maradjon a MSZSZ tagja. A közgyűlést követően a vállalkozó kedvűek maguk készíthették el az ünnep-
re az adventi koszorút, karácsonyi asztali díszeket szakember segítségével.  
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Ebben a hónapban volt a Magyarországi Szlovákok Szövetségének munkaértekezlete Hronecben, ahol 
az egyesületet Agodné és Kurusta Ildikó képviselte. 
 
December 4-én mutattuk be Békéscsabán egyesületünk gondozásában megjelentetett Krupa András 
Rozprávky z Alberta című CD-jét, az esten közreműködött a Boleráz citerazenekar. Az programon 
Bencsik János és Dózsa Zenta közreműködött, akik munkájának köszönhető a lemez megjelenése. 
12-én székhelyünkön nyitott nyelvóra volt, ahol Noszlopy Katalin előadásában Gregor Papucsek meg-
zenésített gyerek verseit hallgathatták meg az érdeklődők. 
 
Egyéb programokon is részt vettünk, aminek nem volt költségvonzata, pl. civil szervezetek találkozója 
Békéscsabán, a Határontúli Szlovákok Világszövetségének közgyűlésén Pozsonyban. 
 
Természetesen figyelemmel kísérjük a Nemzetiségi Ház programjait is, melyeken a tagság is részt vesz 
folyamatosan. Volt, aki a nyári gyermektáborban tölthetett el vidám napokat székhelyünkön, volt Mikulás 
ünnepség a JATE Klubban, most pedig a szombati gyerekmatiné programjai látogathatók. 
 
Programjainkról meghívókból, az Egyesület honlapjáról valamint a Magyar Rádió Szegedi Stúdiója és a 
Magyar Televízió nemzetiségi adásaiból értesülhetnek az érdeklődők.  
 
 

Szeged, 2007. 01. 20. 

 
 
 Dr. Agodné Dr. Antal Zsuzsanna 
 titkár 
 


