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ELŐSZÓ – PREDSLOV

A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet há rom éve in dí tot ta el a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb −
sé gek Szlovákiában cí mű so ro za tot. Az idei kö tet im már a har ma dik, az év könyv cél ja
köz re ad ni a szlo vá ki ai ki sebb sé gi lét tel kap cso la tos leg fon to sabb tár sa dal mi ese mé −
nyek éves ös  sze fog la ló ját, va la mint be te kin tést nyúj ta ni a ki sebb sé gi po pu lá ci ók és
az ál ta luk la kott ré gi ók tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma ta i ba. 

Az el múlt két év ben na gyon po zi tív vis  sza jel zé se ket kap tunk a ki sebb sé gi kö zös sé −
gek tag ja i tól, a köz igaz ga tás ban, az ön kor mány zat ok ban, a ci vil szer ve ze tek ben, ok ta −
tá si in téz mé nyek ben és ku ta tó in té ze tek ben, il let ve a mé di á ban dol go zók tól. Ezek ar −
ról szól tak, hogy jól tud ták hasz no sí ta ni a köz re a dott is me ret anya got, és az év könyv
egy faj ta ké zi könyv ként is szol gál.

Az idén is olyan ki ad vány ke rül az ol va só ke zé be, amely a ren del ke zé sünk re ál ló
sta tisz ti kák, el mé le ti ku ta tá sok és em pi ri kus elem zé sek alap ján kö zért he tő for má −
ban, jól át te kint he tő szer ke zet ben mu tat ja be a szlo vá ki ai ki sebb sé ge ket egy más nak
és a több sé gi nem zet szá má ra egy aránt. 

Azt mond ják, hogy egy cse le ke det vagy ese mény há rom szo ri is mét lő dé se ha gyo −
mányt te remt. Re mél he tő leg a fen ti gon do lat vo nat ko zik ezen ki ad vány ra is. Ere de ti
szán dé kunk nak meg fe le lő en az ér dek lő dő ol va sók szá má ra az el kö vet ke ző évek ben is
köz re ad juk majd azo kat az in for má ci ó kat és tu do má nyos ku ta tá si ered mé nye ket,
ame lyek hoz zá já rul nak a ki sebb sé gi kul tú rák sér tet len fenn ma ra dá sá hoz és gaz da go −
dá sá hoz, Szlo vá kia interetnikus és mul ti kul turális jel le gé nek meg őr zé sé hez.

Tóth Károly
a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója

Fórum inštitút pre výskum menšín pred tromi rokmi založil edíciu Národnost né a etnic −
ké menšiny na Slovensku. Táto publikácia je už tretia v poradí, jej cieľom je publiko−
vať ročný súhrn najdôležitejších spoločenských udalostí, ktoré sa týkali života menšín
na Slovensku, ako aj nahliadnuť do spoločenských a hospodárskych procesov v men −
šinových popu láciách a nimi obývaných regiónoch. 

V uplynulých dvoch rokoch sa publikácia stretla u členov menšinových spoločen−
stiev, pracovníkov vo verejnej správe, samosprávach, občianskych organizáciách,
vzdelávacích a výskumných inštitúciách, resp. v médiách s veľmi pozitívnou odozvou. 

Aj tento rok sa do rúk čitateľov dostáva publikácia, ktorá na základe dostupných
štatistík, teoretických výskumov a empirických analýz vo všeobecne zrozumiteľnej
forme a v prehľadnej štruktúre prezentuje národnostné menšiny na Slovensku jednak
sebe navzájom, ako aj väčšinovému národu. 

Hovorí sa, že trojnásobné opakovanie jedného činu alebo udalosti zakladá tradíciu.
Dúfajme, že táto myšlienka sa vzťahuje aj na túto publikáciu. V duchu nášho pôvod−
ného zámeru aj v nasledujúcich rokoch budeme vydávať informácie a výsledky vedec −
kého výskumu, ktoré prispievajú k neporušenému uchovaniu menšinových kultúr
a hospodárstva, k posilneniu interetnického a multikultúrneho charakteru Slovenska.

Károly Tóth 
riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín 





1. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK ÉS ADATOK A NEMZETI ÉS ETNIKAI

KI SEBB SÉGEKRE VONATKOZÓLAG

Vybrané štúdie a údaje vz�ahujúce sa na národnostné menšiny

1.1. CEZHRANIČNÉ VÄZBY A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKA

S ČESKOU REPUBLIKOU

Határon átnyúló kapcsolatok és határ menti együttmûködés Szlová kia és Cseh -

ország között

1. Česká menšina na Slovensku a migračné väzby medzi SR a ČR

Pozícia Slovenskej republiky vo vzťahu k Českej republike je v porovnaní so vzájomnými
vzťahmi iných dvojíc štátov značne nadštandardná. V Európe nenájdeme žiadnu inú dvo−
jicu národov, ktoré by mali k sebe tak blízko ako Slováci a Česi, nepopierateľná je ich
previazanosť, ktorá má korene už v ďalekej minulosti. Bez ohľadu na to, či žili alebo nežili
v rovnakom štátnom útvare, boli v neustálom kontakte. Medzi oboma národmi sa tým
sformovalo vzájomné puto, ktoré je v budúcnosti možné len veľmi ťažko pretrhnúť. 

V novodobých dejinách sa kontakty medzi slovenským a českým obyvateľstvom zin−
tenzívnili hlavne po vzniku prvej republiky 28. októbra 1918. Začleňovanie Slovenska
do Československej republiky sa de iure skončilo 4. júna 1920 podpisom Trianonskej
mierovej zmluvy s Maďarskom. Vtedy boli zadefinované aj hranice Slovenska, pričom
možno konštatovať, že slovensko−česká hranica (vtedy vnútorná hranica v rámci vte −
daj šej ČSR) nebola ako jediná zaťažená hraničnými spormi.

Aj keď možno konštatovať, že Československo vzniklo hlavne z určitých strategicko−
politických dôvodov, spolupráca oboch národov začala v 20. rokoch 20. storočia po −
mer ne úspešne fungovať. Vzťah ekonomicky silnejšieho priemyselného (českého) ná −
ro da k ekonomicky slabšiemu agrárnemu (slovenskému) národu sa samozrejme odzr −
kadlil aj v migračných väzbách. Tie jednoznačne prevládali smerom zo Slovenska do
Českých zemí, v opačnom smere boli migračné toky výrazne menšie. Na Slovensko
prichádzala z Českej republiky prevažne inteligencia (umelci, vedci, učitelia, architek−
ti a pod.) a stredná vrstva, ktorá smerovala hlavne do väčších miest a na riadiace a
úradnícke posty.

Jednostranný vývoj migrácie bol dlhodobý a pokračoval aj po druhej svetovej vojne.
Od roku 1947 (s výnimkou roku 1954) až po súčasnosť prevažujú nepretržite počty
migrantov zo Slovenska do Českej republiky (obr. č. 1). Zintenzívnenie migračného
pohybu po druhej svetovej vojne sa považovalo za prirodzenú súčasť vnútroštátnych
premien, ktoré vyvolala nová politická situácia a zásadné zmeny v orientácii národ−
ného hospodárstva štátu. Bašovský (1985) rozlišuje tri hlavné migračné prúdy, z
ktorých najsilnejší bol hneď prvý (povojnový). Išlo o masové prúdy Slovákov prichádza−



júcich do Českej republiky z okresov východného a severozápadného Slovenska,
osídľovali hlavne české a moravské pohraničie, z ktorého bolo odsunuté nemecké oby−
vateľstvo, čím prispeli k povojnovej revitalizácii týchto regiónov. Týmto spôsobom sa
zo Slovenska v období 1947–1950 vysťahovalo až 116 000 obyvateľov.

Výsledkom dlhodobého vývoja migrácie medzi Slovenskou republikou a Českou
republikou je zastúpenie obyvateľstva českej národnosti na Slovensku a slovenskej
národnosti v Českej republike. Dôležitý je aj fakt, že v roku 1993 sa obe tieto skupiny
vlastne stávajú v krajinách kde žijú novými národnostnými menšinami (občania
slovenskej národnosti sú v Českej republike zároveň aj najpočetnejšou národnostnou
menšinou). Na tomto mieste ale treba konštatovať, že o historickom vývoji zastúpení
Čechov v Slovenskej republike neexistuje v podstate žiadna podrobnejšia odborná štú−
dia. Musíme sa spoľahnúť len na výsledky sčítaní ľudu, ktoré hovoria, že podiel
Čechov na Slovensku sa v druhej polovici 20. storočia príliš nemenil, pohyboval sa v
rozpätí 1−1,2 % a až po rozdelení federácie klesol pod 1 % (tab. č. 1).

Obr. è. 1. Dlhodobý vývoj migrácie SR s ČR

Tab. è. 1. Vývoj obyvateľstva českej národnosti v SR a slovenskej národnosti v ČR

Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR, www.statistics.sk, www.czso.cz.

Pri hodnotení priestorového rozloženia českej národnosti na Slovensku sa budeme
opierať o výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 2001 a ich porovnanie s rokom 1991
(obr. č. 2). V roku 1991 na rozdiel od predchádzajúcich sčítaní mali občania po
prvýkrát možnosť prihlásiť sa nielen k českej národnosti, ale mohli udať i národnosť
moravskú alebo sliezsku (v roku 2001 bola v ponuke takisto moravská národnosť, pre
prehľadnosť ale budeme ďalej používať súhrnné označenie česká národnosť). V roku
2001 žilo v Slovenskej republike 46 968 (0,87 %) obyvateľov českej národnosti. Ich
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priestorové rozmiestnenie bolo podstatne odlišné ako u Slovákov v Českej republike
(tam bola ich najväčšia koncentrácia v nemeckom pohraničí – evidentný vplyv migrá−
cie po druhej svetovej vojne do priestoru po odsunutých Nemcoch). Na Slovensku je
obyvateľstvo českej národnosti najviac zastúpené v strednej a južnej časti slovensko−
českého pohraničia a v najväčších mestách (Bratislava, Košice, príp. Žilina, Banská
Bystrica), čo sú v podstate ekonomicky najvyspelejšie regióny Slovenska. Môžeme
identifikovať polarizáciu severozápad vs. juhovýchod a koncentráciu českej národnos−
ti pozdĺž severného ťahu spájajúceho Bratislavu a Košice, k tomu sa pripája vyššie
zastúpenie Čechov na Záhorí a vo zvolensko−bystrickej aglomerácii.

Obr. è. 2. Obyvateľstvo českej národnosti v SR
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K zaujímavým záverom prichádzame pri sledovaní stupňa regionálnej koncentrácie
obyvateľstva českej národnosti v Slovenskej republike a slovenskej národnosti
v Českej republike určenej na základe indexov regionálnej koncentrácie (počítané s
terajšími slovenskými a českými okresmi). Pri porovnaní s maďarskou menšinou na
Slovensku dosahujú tieto ukazovatele menšie hodnoty, čo znamená relatívne nízku
úroveň regionálnej koncentrácie a väčší stupeň rozptýlenia v priestore (tab. č. 2). Pri
českej národnosti na Slovensku vyskočil vyššie index regionálnej koncentrácie
vzhľadom na rozlohu, čo je znakom už spomenutej zvýšenej koncentrácie do väčších
miest a silne urbanizovaných priestorov s vysokou hustotou obyvateľstva. Inak žiadny
z vypočítaných indexov nedosiahol hodnotu 80, kým pri maďarskej menšine na
Slovensku vždy prekročil 90 (vzhľadom na územné jednotky v dôsledku voči Maďarom
tendenčnému územno−správnemu usporiadaniu dosiahol takmer hodnotu 95). Indexy
regionálnej koncentrácie slovenskej národnosti v Českej republike sú v porovnaní
s českou národnosťou na Slovensku nižšie a to aj napriek tomu, že v smere SR – ČR
nezaznamenávame v histórii cielené vyššie migračné toky porovnateľné s povojnovým
dosídľovaním českého pohraničia.

Tab. è. 2. Indexy regionálnej koncentrácie národnostných menšín (2001)

Pozn. Ij (Io, Ir) = 100 – a; a je percentuálny podiel počtu územných jednotiek (obyvate ľov, roz lohy), kde žije
polovica obyvateľstva danej menšiny s najkoncentrovanej ším zastúpením, z cel kového počtu územných jed−
notiek (obyvateľov, rozlohy).

Vzájomné zamestnávanie občanov (pracovné migrácie) Slovenskej republiky a Českej
republiky má dlhoročnú tradíciu ešte z obdobia Československa. Vtedy bolo možné
príslušné počty o vzájomnom zamestnávaní zisťovať z výsledkov sčítania ľudu, domov
a bytov. Zdrojom dát boli údaje o dochádzke do zamestnania, to znamená údaje o
mieste trvalého bydliska a o mieste pracoviska ekonomicky aktívnych obyvateľov. Po
prvýkrát prebehla takáto evidencia v rámci sčítania ľudu v roku 1961, ďalšie nasle−
dovali v rokoch 1970, 1980 a 1991. Údaje zo sčítania v roku 2001 už poskytujú len
obmedzené informácie, počty pracovných migrantov medzi SR a ČR z nich nie je
možné identifikovať (obr. č. 3, pozn. rok 2001 je doplnený z iných relevantných štatis −
tických zdrojov). Počty Čechov na trhu práce v Slovenskej republike boli počas obdo−
bia 1961–1991 pomerne stabilné a pohybovali sa tesne nad päťtisícovou hranicou.
Po nežnej revolúcii ich počet klesol až pod dva tisíc, pričom v roku 2004 ich takmer
tri štvrtiny boli zamestnané v Bratislave (v roku 1991 to bola necelá štvrtina).
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Obr. è. 3. Dlhodobý vývoj vzájomného zamestnávania medzi SR a ČR

2. Úprava priebehu slovensko−českej štátnej hranice

Okrem novej štátoprávnej legislatívy si rozdelenie ČSFR a osamostatnenie Slovenskej
republiky a Českej republiky vyžiadalo aj vytvorenie spoločných zmlúv a dohôd medzi
oboma krajinami. Jednou z vecí potrebných upraviť zákonom bolo aj vymedzenie
a presné definovanie priebehu novej štátnej hranice. Bolo nutné tak urobiť aj napriek
tomu, že v slovensko−českom pohraničí neboli (ani v histórii) výraznejšie hraničné
spory a až do súčasnosti tvorí v hrubých rysoch hraničnú líniu stará uhorsko−česká
hranica z 12. storočia..

Tesne po rozdelení sa slovensko−česká hranica dočasne zhodovala s adminis−
tratívnymi hranicami oboch republík existujúcimi v rámci federácie a mala celkovú
dĺžku 285 km. Jej priebeh však nebol dostatočne graficky znázornený, popísaný a
presne geodeticky určený. Toto urobila až spoločná slovensko−česká rozhraničovacia
komisia, ktorá v rámci svojej pôsobnosti navrhla spolu 18 účelných zmien jej priebe−
hu (pod poslednou zmenou bolo zahrnutých 16 tzv. úprav štátnej hranice menšieho
rozsahu – oddelenie plochy menšej ako 500 m2), pričom v piatich prípadoch išlo o
zmeny väčšieho rozsahu (oddelenie plochy väčšej ako 25 ha). Účelom navrhnutých
zmien bolo zabezpečiť, pokiaľ je to možné, prirodzený priebeh štátnej hranice (stred−
nicou vodných tokov, stredom komunikácií, rozvodnicou a pod.). Rozhodovali aj záuj −
my občanov trvalo žijúcich v prihraničných územiach (na základe prejavu vôle väčšiny),
snaha o zachovanie funkčnosti stavieb a zariadení na čiare štátnej hranice atď.
Celkovo došlo k výmene plôch o rozlohe viac ako 452 ha (tab. č. 3). Slovensko−česká
štátna hranica je v súčasnosti vyznačená 4 609 hraničnými znakmi. Po nadobudnutí
platnosti všetkých zmien je jej dĺžka 251,8 km (skrátenie o 33,2 km), z čoho 70,7 km
tvoria hraničné vodné toky a strž (tzv. mokrá štátna hranica) a 21,3 km spoločné
hraničné cesty.
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Tab. è. 3. Zmeny priebehu slovensko−českej štátnej hranice

Zdroj: Záverečná správa slovensko−českej rozhraničovacej komisie 1996.

Neoddeliteľnou súčasťou štátnej hranice sú colné priechody, ktorých zoznam a rozsah
dopravy bol uverejnený v Zbierke zákonov až v priebehu roku 1993. Podrobnejšie im
bude venovaná pozornosť v ďalších častiach

3. Vymedzenie a základná demogeografická charakteristika slovensko−čes −
kého pohraničia

V ďalších kapitolách sa už budeme zaoberať slovensko−českým pohraničím. Preto pre
detailnú analýzu slovenskej časti slovensko−českého pohraničia je pre nás nevyhnut−
né vymedziť a presne zadefinovať územie, s ktorým budeme pracovať. Vymedzíme ho
na základe administratívnych jednotiek (okresy). Podľa staršieho územnosprávneho
usporiadania Slovenskej republiky (platného do roku 1996) s Českou republikou pri−
amo susedili vtedajšie okresy Čadca, Považská Bystrica, Trenčín a Senica. Takto
vyhraničené územie sa zhoduje s územím okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto (ten
nemá priamy dotykový bod s hranicou, do nami vyčleneného regiónu ho však
zaradíme, pretože niektoré ukazovatele boli hodnotené na úrovni bývalých okresov),
Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Skalica a
Senica (rozdiel je len v šiestich chýbajúcich obciach, ktoré patrili bývalému okresu
Senica a teraz sú súčasťou okresu Malacky). Z hľadiska polohy okresu a takisto
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priestorovej kontinuity prihraničného regiónu ešte musíme pokladať za prihraničný aj
okres Bytča, ktorý takisto ako Kysucké Nové Mesto priamo s Českou republikou
nesusedí, najbližší bod (v katastri obce Štiavnik) má však od hranice vzdialenosť
0,5 km. Takto vymedzený prihraničný región mal podľa sčítania ľudu v roku 2001
spolu 643 584 obyvateľov, čo predstavovalo 12,0 % obyvateľov Slovenska a zaberal
10,3 % jeho rozlohy (5 037 km2). Oproti tomu pozostávala moravská časť slovensko−
českého pohraničia zo šiestich okresov priamo susediacich so Slovenskou republi kou
(Frýdek−Místek, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav) a v roku 2001 mala
spolu 1 002 332 obyvateľov (9,7 % z celkového počtu obyvateľov Českej republiky)
žijúcich na ploche o rozlohe 6 698 km2 (8,5 %). 

Hustota obyvateľstva bola v oboch častiach v porovnaní s celorepublikovými hod−
notami nadpriemerná (128 obyv./km2 slovenská časť, resp. 150 oby./km2 moravská
časť) keď najhustejšie zaľudnená bola centrálna oblasť pohraničia (okresy Trenčín a
Ilava a okres Zlín, okrem toho ešte na severe ležiaci rozlohou malý okres Kysucké
Nové Mesto).

Podstatná disproporcia bola pri porovnaní vekovej štruktúry obyvateľstva.
Slovenská časť disponuje výrazne lepším potenciálom obyvateľstva v predproduk−
tívnom veku a to hlavne na severe (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Považská
Bystrica, Púchov, Ilava) a čiastočne i na juhu (Skalica, Senica). Podobne vyzerá aj
priestorová diferenciácia religióznej štruktúry obyvateľstva, slovenská časť slovensko−
českého pohraničia je neporovnateľne viac nábožensky založená, vysoký podiel oby−
vateľstva rímskokatolíckeho vierovyznania dosahuje predovšetkým severná oblasť
(95,2 % v okrese Čadca, 92,5 % v okrese Bytča, 90,5 % v okrese Kysucké Nové
Mesto). Najviac obyvateľov bez vyznania (20,2 %) má okres Myjava, čo je zároveň v
slovenskej časti jediný okres s prevahou evanjelikov. Na moravskej strane okrem
okresu Uherské Hradiště (26,7 %) sa vo všetkých okresoch pohybuje podiel oby−
vateľov bez vyznania v rozpätí 30–50 %. Ekonomická aktivita obyvateľstva je v oboch
častiach pohraničia približne rovnaká. Podiel zamestnaných v primárnej sfére nie je
štátnou hranicou ovplyvňovaný takmer vôbec. Zo severu na juh sa postupne zvyšuje,
čo je prirodzený dôsledok prírodného potenciálu územia pre poľnohospodárstvo
(klíma, reliéf, pôdny fond). Priemyselne poddimenzovaná je južná časť (okresy Břeclav
a Senica), najpodstatnejšie rozdiely v ekonomickej aktivite sú však na severe. Kým
okres Frýdek−Místek v medziokresnom porovnaní dominuje v zamestnávaní obyvateľov
v sekundárnej sfére na úkor terciéru, pri okrese Čadca je to presne naopak (tu pre−
rozdelenie medzi terciérom a kvartérom kompenzujú okresy Bytča a Kysucké Nové
Mesto). 

Nezamestnanosť sa v pohraničí zvyšuje z centrálnej oblasti smerom k severu i
juhu. V centrálnej časti boli na Slovensku jej hodnoty v novembri 2005 dokonca pod
hladinou 6 % (okresy Ilava, Trenčín). Priemerná miera nezamestnanosti v slovenskej
časti bola (počítané váženým priemerom) o dve percentá nižšia ako v moravskej časti
slovensko−českého pohraničia, kým ešte pred dvoma rokmi to bolo úplne naopak.
Zároveň sú všetky okresy slovenskej časti pod celoslovenským priemerom, moravská
časť s výnimkou okresov Uherské Hradiště a Zlín celorepublikový priemer prekračuje.
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Obr. è. 4. Základné demogeografické ukazovatele slovensko−českého pohraničia
(2001)

4. Analýza vybraných okruhov cezhraničných väzieb SR s ČR

4.1. Dopravno−sídelné väzby v slovensko−českom pohraničí

Takmer všetky možnosti kontaktov dvoch susedných štátov sú umožnené len
prostredníctvom colných priechodov, ktoré preto môžeme označiť ako styčné alebo
kontaktné body cezhraničných väzieb. V tejto kapitole sa zameriame na intenzitu a
rozmiestnenie colných priechodov a ich prepojenie na komunikačnú a sídelnú sieť v
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prihraničnom regióne. V prvej časti pôjde len o teoretické ukazovatele hodnotenia
potenciálnych možností rozvoja kontaktov oboch hranicou rozdelených strán. 

Pôvodne bolo na slovensko−českej hranici oficiálne ustanovených 7 železničných a
13 cestných colných priechodov. Neskôr k nim pribudli ešte ďalšie 4 cestné. Znamená
to, že v súčasnosti môžeme na prepravu do Českej republiky použiť spolu 7
železničných a 17 cestných colných priechodov (ich zoznam a obmedzenia dopravy sú
v tab. č. 4 a 5). V praxi však dvojica priechodov Vrbovce – Velká nad Veličkou a Myjava
– Velká nad Veličkou funguje jeden colný priechod, preto budeme ďalej pri cestných
colných priechodov pracovať s počtom 16.

Tab. è. 4. Železničné colné priechody medzi SR a ČR

* nákladná dopravalen pre nadrozmerné  náklady a vojenskú dopravu

Tab. è. 5. Cestné colné priechody medzi SR a ČR

* nákladná doprava len pre vozidlá so ŠPZ SR a ČR (obmedzenie hmotnosti)
** len pre motorové vozidlá, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako 50 km/h

Pri celkovej dĺžke slovensko−českej hranice 251,8 km pripadá v priemere jeden cest−
ný colný priechod na 15,7 km hranice, čo sa v porovnaní s ostatnými úsekmi javí ako
hodnota veľmi dobrá (tab. č. 6). Treba však dodať, že na rozdiel od českého a rakúske−
ho úseku (ten je výrazne odlišný – tri priechody koncentrované pri Bratislave a
v oblasti Záhoria prechod cez rieku Moravu zabezpečujú len kompa v Záhorskej Vsi
a pontónový most v Moravskom Svätom Jáne, oba výrazne determinované stavom
vodnej hladiny) sú v ostatných úsekoch cestné colné priechody prevažne bez
obmedzení v doprave. Napriek tomu tento stav možno hodnotiť pozitívne, pretože
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okrem veľkokapacitných colných priechodov nadregionálneho významu je tu až na
niektoré menšie úseky slovensko−českého pohraničia vytvorená pomerne hustá sieť
colných priechodov, ktoré síce zahŕňajú veľa dopravných obmedzení, ale napriek tomu
môžu bez problémov spĺňať svoj hlavný cieľ, prepojenie sídiel v oboch stranách
pohraničia (regionálny význam). Okrem toho by bola ešte vhodná realizácia neštan−
dardných možností prechodu štátnej hranice – cyklotrasy, turistické chodníky, prís−
tupové cesty k objektom z druhej stany hranice ako chaty, súkromné pozemky, záhrad−
ky a pod. (lokálny význam).

Tab. è. 6. Intenzita cestných colných priechodov v celom úseku hranice SR

Ak chceme hodnotiť rozloženie colných priechodov na jednotlivých dielčích úsekoch
slovensko−českej hranice a ich prepojenie na komunikačnú a sídelnú sieť, bude
potrebné podeliť si ju na niekoľko častí. Vzhľadom k tomu, že z našej pozície je rele−
vantný hlavne „slovenský pohľad“, uskutočníme toto rozdelenie na základe slovenskej
časti slovensko−českého pohraničia. V celom jeho úseku, až na malé výnimky, okresy
približne rešpektujú prirodzené rozdelenie priestoru na funkčné mestské regióny (celý
okres Kysucké Nové Mesto a Bytča spadá pod žilinský funkčný mestský región,
juhozápad Senice pod bratislavský, okrem toho sú už diferencie len v pričlenení
niekoľkých obcí), môžeme preto vychádzať z okresných hraníc. Pre naše analýzy je
však členenie až na úroveň okresov v tomto prípade až príliš detailné, s použitím
pomocných kritérií (morfológia územia, dopravná sieť, historické súvislosti) sa ako
najvhodnejšie javí rozdelenie na nasledujúce oblasti:

A. Oblasť Kysúc
B. Oblasť stredného Považia

B1. Považskobystrická podoblasť
B2. Trenčianska podoblasť

C. Oblasť severného Záhoria a Myjavska
C1. Myjavská podoblasť
C2. Skalická podoblasť

Do oblasti A zaradíme okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto, do B1 Bytču,
Považskú Bystricu, Púchov a Ilavu, do B2 Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, do C1
Myjavu a do C2 Skalicu a Senicu. Tým dosiahneme rozdelenie pohraničia a zároveň aj
rozdelenie hranice.

Keďže nie je možné presne určiť dĺžku hraničnej línie v takto zadefinovaných
úsekoch, použijeme ako ukazovateľ hodnotenia intenzity priemernú vzdušnú vzdi−
alenosť medzi dvoma sused nými colnými priechodmi. V niektorých prípadoch (napr. pri
výraznej členitosti hraničnej čiary na mikroúrovni – meandre riek) môže byť tento uka−
zovateľ dokonca smerodajnejší ako dĺžka hranice pripadajúca na jeden colný priechod. 

Priemernú vzdušnú vzdialenosť dvoch susedných colných priechodov určíme vzťahom:
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kde O1, O2 sú začiatočný a koncový bod hraničnej línie rozdeľujúce dva hodnotiace

prihraničné re gióny, An jednotlivé colné priechody (n je ich počet) a |XY| vzdušná vzdi−

alenosť bodov X, Y. 
Priemerná vzdušná vzdialenosť medzi dvoma susednými colnými priechodmi

vypočítaná týmto spôsobom je 12,5 km (pre porovnanie, ak počítame s členitosťou
hranice, bolo to 15,7 km). Ich rozloženie v rámci jednotlivých úsekov je pomerne
rovnomerné (tab. č. 7), v podstate sa čiastočne odlišuje len Myjavská podoblasť (to
však môže byť vzhľadom ku krátkemu úseku hranice a len jednému hodnotenému
priechodu skresľujúci údaj) a Považskobystrická podoblasť, a to hlavne kvôli svojej
severnej časti (okres Považská Bystrica), kde v úseku Makov – Velké Karlovice, resp.
Lysá pod Makytou – Střelná je úplne najväčšia vzdialenosť medzi susednými colnými
priechodmi. 

Tab. è. 7. Intenzita cestných colných priechodov medzi SR a ČR

Zatiaľ čo predchádzajúce hodnotenie nám charakterizovalo len samotnú priepustnosť
hraničnej línie, v nasledujúcej časti sa pokúsime zhodnotiť priepustnosť prihraničného
regiónu ako plošného objektu. Využijeme pritom metódu, ktorú prezentoval vo svojom
výskume Řehák (1999). Ukazovateľ relatívna priepustnosť prihraničného regiónu (štát−
nej hranice) zadefinoval ako pomer počtu priechodov cestnej (železničnej) siete cez
okresnú hranicu prihraničného okresu (skupiny prihraničných okresov) smerom do
vnútrozemia (do vnútrozemských boli tento raz zaradené i tie okresy, ktoré sú síce
pohraničné, ale len vo vzťahu k práve sledovanému susednému štátu – v našom prí−
pade teda aj okresy Karviná, Znojmo, resp. Námestovo, Malacky) k počtu cestných
(železničných) colných priechodov. Čím je toto číslo vyššie, tým jednoduchšie je
dopravné prepojenie s vnútrozemím, čím je nižšie, tým vyššiu relatívnu úlohu zohráva
dopravná otvorenosť prihraničného regiónu smerom do zahraničia (pri hodnote rovnej
jedna by nemala byť hraničná bariéra v priestorovom usporiadaní dopravných sietí
vôbec prítomná). Okrem samotného jednoduchého podielu počtu komunikácií bola pri
cestnej sieti hodnotená aj vážená relatívna priepustnosť prihraničného regiónu (štát−
nej hranice) s úlohou obmedzenia vplyvu ciest miestneho významu, ktoré by pri ich
vysokom počte mohli výsledok v niektorých oblastiach skresliť (snaha nebrať takéto
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cesty na rovnakej úrovni ako napríklad hlavné diaľničné ťahy medzinárodného význa−
mu). Jednotlivým cestným komunikáciám boli pridelené nasledujúce váhy: 4 –
diaľnica; 3 – cesta I. triedy; 2 – cesta II. triedy; 1 – cesta III. triedy. Ďalší postup bol
analogický ako pri relatívnej priepustnosti.

Vo všetkých úsekoch spoločnej hranice je na prvý pohľad badateľná výrazná nevy−
rovnanosť v otvorenosti slovenskej a moravskej strany slovensko−českého pohraničia
voči vnútrozemiu (tab. č. 8). Inten zita cestnej siete spájajúca pohraničie s
vnútrozemím je na niektorých úsekoch u nás niekedy až viac ako 5−násobne nižšia.
Kysuce sú dokonca lepšie dopravne prepojené so severnou Moravou ako s ostatným
Slovenskom. Veľmi nízke hodnoty dosahuje aj oblasť severného Záhoria, kde sa tak−
isto doprava smerom na Bratislavu, resp. Trnavu koncentruje prevažne len do
hlavných dopravných tepien. Paradoxne je tak zo slovenskej strany najlepšie prepo−
jené s vnútrozemím stredné Považie, na ktorom je v skutočnosti jednoznačne identi−
fikovateľný odotropný útvar dopravnej siete, alebo tzv. efekt „rúra”. Je súčasťou
hlavného slovenského dopravného ťahu multimodálneho typu, kde zo severovýchodu
aj z juhozápadu vstupujú (príp. vystupujú) všetky komunikácie (cesty, železnice ale aj
rieka Váh) vo veľmi úzkom priestore a na túto momentálne až dopravne preťaženú líniu
sa kolmo napájajú (nie v príliš vysokej intenzite) len cesty ďaleko menšieho významu.
Z oboch strán tak nami sledovaný koeficient zvyšuje zväzok komunikácií vyúsťujúcich
„z rúry“. Je to síce pokračovanie tejto tepny, ale z nášho pohľadu takisto spája
pohraničie s vnútrozemím.

Priepastný rozdiel v hustote cestnej siete (slovenská vs. moravská časť) spájajúcej
pohraničie s vnútrozemím, pričom do určitej miery je spôsobený aj geomorfologickými
pomermi, už bol spomenutý. Najväčšia relatívna priepustnosť prihraničného regiónu
bola zaznamenaná v okrese Frýdek−Místek. Tam totiž vstupujeme dokonca do veľmi
exponovanej Ostravskej aglomerácie (hranice okresu Frýdek−Místek s okresmi
Ostrava−město a Karviná). V moravskej časti sú takisto v porovnaní so slovenskou
časťou väčšie rozdiely v jednoduchej a váženej relatívnej priepustnosti, čo naznačuje
vyššie zastúpenie a rozvinutú sieť komunikácií miestneho významu. Zo slovenskej
strany sú porovnateľné rozdiely (jednoduchá vs. vážená relatívna priepustnosť) len
v oblasti Záhoria. Colné priechody sú tu na hierarchicky dôležitejších komunikáciách
(jediný diaľničný priechod, žiadny priechod s cestou III. triedy), ktoré sa nezlučujú ani
nevetvia, ale plynulo pokračujú a prekračujú hranicu individuálne (dvojica priechodov
Skalica – Sudoměřice, Holíč – Hodonín a dvojica Brodské – Lanžhot a Kúty – Břeclav).
Železničné prepojenie slovenskej a moravskej strany možno považovať podľa výsled−
ných koeficientov za dobre rozvinuté. Dokonca v niektorých prípadoch viac ako prepo−
jenie s vnútrozemím. 
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Tab. è. 8. Priepustnosť štátnej hranice medzi SR a ČR (vnútrozemie vs. cudzina)

Vysvetlivky: oblasť A* odpovedá okresu Frýdek−Místek, oblasť B* okresom Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště,
oblasť C* okresom Hodonín a Břeclav

Dostupnosť sídla od štátnej hranice môžeme najjednoduchšie vyjadriť pomocou cest−
nej vzdialenosti sídla (do úvahy bolo brané centrum obce) od najbližšieho colného
priechodu. Grafické vyjadrenie (obr. č. 5) potvrdzuje skutočnosť, že najhoršie je s
českou stranou prepojený práve okres Považská Bystrica. Ako v jedinom okrese tu
prichádza k výraznej vzdialenostnej inverzii, kde sídla vzdušne od hranice najbližšie
majú zásluhou existujúcej cestnej siete a absentujúceho priameho prepojenia v sku−
točnosti k bodom prechodu najďalej.

Obr. è. 5. Komunikačná dostupnosť hranice z obcí slovenskej časti slovensko−českého
pohraničia
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Dosah pôsobenia sídla sa zvyšuje priamo úmerne v závislosti od jeho veľkosti.
Z tohto dôvodu majú väčšie sídla možnosť pôsobiť na územie z druhej strany hranice
aj keď majú od nej väčšiu vzdialenosť. Preto sme pri hodnotení sídelného zázemia
slovensko−českej hranice (presnejšie colných priechodov) pôsobenie sídel rozdelili na
lokálnu a regionálnu úroveň. Pre lokálnu úroveň sme do úvahy brali všetky obce do
vzdialenosti (cestnej) 10 km od hranice a pre regio nálnu úroveň mestá nad 10 000
obyvateľov do 50 km od hranice. 

Vzhľadom k tomu, že cezhraničné väzby sa spravidla vytvárajú v smere vidiecka
obec – mesto, teda jednosmerne (v prípade dvoch rovnocenných vstupujúcich strán
sú obojsmerné), môžeme identifikovať nasledujúce teoretické prípady (obr. č. 6a):

� vidiecka obec – vidiecka obec (lokálna úroveň)
� vidiecka obec – mesto (regionálna úroveň)
� mesto – mesto (regionálna úroveň)
V prípade, že je mestské sídlo (dve mestské sídla) lokalizované v tesnej blízkosti

štátnej hranice, môžu nastať aj niektoré špecifické prípady (obr. č. 6b), kedy sa
samozrejme mocnosť pôsobenia náležite zvyšuje (lokálna úroveň so zvýšenou intenz−
itou). 

Najsilnejšie sídelné zázemie v najtesnejšom okolí hranice, a to z oboch strán, je
v jeho južnej časti, t. j. v oblasti Záhoria a okresov Břeclav, Hodonín (tab. č. 9).
Prispieva k tomu aj hustá sieť colných priechodov umožňujúca, že je tu v tesnej
blízkosti najvyšší počet obcí a obyvateľov s možnosťou dobrého dopravného prepoje−
nia. Hlavne tu však je lokalizovaný veľmi silný trojuholník miest Skalica, Holíč,
Hodonín, čo poskytuje výborné východiskové predpoklady pre možnú spoluprácu a for−
movanie intenzívnych medzisídelných väzieb. Pozícia Hodonína takmer priamo na
hranici tu utvára aj variantu možných väzieb, ktorá v našich teoretických predpok−
ladoch nebola zahrnutá – pomerne silné väzby na regionálnej úrovni mesta z tesnej
blízkosti hranice s vidieckymi obcami z druhej strany hranice, v tomto prípade od nej
vzdialenejšími.

Obr. è. 6. Teoretický model možností vzniku cezhraničných medzisídelných väzieb
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V severnej časti je lokálne sídelné zázemie hranice polarizované, čo je dané jed−
nak pozíciou Čadce a čiastočne aj špecifickou veľkostnou štruktúrou kysuckých obcí.
Úplne najslabšie lokálne zázemie je však v oblasti stredného Považia a to hlavne
v jeho severnej časti. Obmedzené dopravné prepojenie tu výrazne zabraňuje rozvoju
lokálnych cezhraničných väzieb.

Hodnotenie regionálneho sídelného zázemia vyúsťuje do formulovania niekoľkých
základných faktov. Z moravskej strany je neporovnateľne najsilnejšie v severnej časti,
kde do vzdialenosti 50 km od hranice žije v minimálne 10−tisícových mestách až
360 tisíc obyvateľov (to ešte 320−tisícová Ostrava 50−kilometrovú vzdialenosť len
nepatrne prekračuje). Aj keď viac ako 300 tisíc z nich spadá do vzdialenosti 30–50 km
od hranice, je mocnosť pôsobenia takéhoto masívneho zázemia neoddiskutovateľná
(opačná situácia je v južnej časti – najvzdialenejší hodnotený Kyjov má len 21 km od
hranice). 

Tab. è. 9. Sídelné zázemie cestných colných priechodov medzi SR a ČR

Zo slovenskej strany je najväčšie regionálne sídelné zázemie koncentrované v stred−
nom Považí (na severe ešte výsledok dosť ovplyvňuje Žilina). V tomto prípade je však
možnosť realizácie teoretických predpokladov problematickejšia. Keďže v smere
vidiecka obec – mesto dochádza prevažne k formovaniu jednosmerných väzieb, je
možnosť vzniku väzieb (jednosmerných) obyvateľov moravskej strany (pozícia „silnej −
šieho“ českého národa) smerom k slovenskej strane (pozícia „slabšieho“ sloven−
ského národa) diskutabilná.

Pri detailnejšej analýze sa však samotná vzdialenosť od štátnej hranice nejaví ako
úplne postačujúci ukazovateľ. Dôležitá je hlavne dostupnosť centier z druhej strany
hranice a takisto ich veľkostná štruktúra. Preto pre naše hodnotenie teoretických
možností cezhraničných väzieb využijeme v geografii často používaný interakčný poten−
ciál. 

Máme zadefinovanú množinu A = {ai; i = 1, 2, ..., m} východis kových územných jed−

notiek a množinu B = {bj; j = 1, 2, ..., n} cieľových územných jednotiek. Symbolom Tij

označme teoretický počet premiestňujúcich sa entít (osôb, tovarov, surovín, informá−
cií atď.) z ai do bj. Gravitačnú (interakčnú) hypotézu v jej najjednoduchšej forme potom

možno zapísať nasledujúcim spôsobom (Paulov, 1986):
Tij = K.Mi.Qj.f(dij)
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kde K je konštanta, koeficient úmernosti; Mi hmotnosť (napr. počet obyvateľov)
východiskovej územ nej jednotky ai; Qj hmotnosť cieľovej územnej jednotky bj; f(dij) funk−
cia vzdialenosti, pričom dij predstavuje vzdialenosť z ai do bj.

Interakčný potenciál bodu (v našom prípade sídla) získame ako sumu interakcií
okolitých bodov (sídel) naň pôsobiacich, keď v tomto prípade už nemusíme brať do
úvahy samotnú mocnosť východiskového bodu. Platí preň vzťah: 

Ako funkcia priestorovej interakcie sa dá použiť každá krivka zvonovitého tvaru,
ktorá sa asymptoticky približuje k vzdialenostnej osi x (Řehák, 2003). Rešpektuje sa
tým zásada, že sila pôsobenia sídla sa zvyšuje s narastajúcou hmotnosťou a znižuje
s narastajúcou vzdialenosťou. Okrem vo vzťahu uvedenej mocninovej funkcie to
môžeme použiť exponenciálnu funkciu, prípadne špeciálnu funkciu s inflexným bodom
(Grasland, 1991). Pri určovaní interakčného potenciálu vzhľadom na možný denný
pohyb obyvateľstva sa však najčastejšie používa práve mocninová funkcia. Určenie
exponentu b koriguje váhu počtu obyvateľov, resp. vzdialenosti na určenie konečného
potenciálu. Tikunov (1985) uvádza, že táto hodnota môže varírovať od v intervale 0,5
(najvyšší dôraz na mocnosť) až 3,5 (najvyšší dôraz na vzdialenosť). V našom prípade
sme po skúšobnej analýze zvolili ako najprimeranejší exponent hodnotu 2, mocnosť
sídla bude reprezentovať počet obyvateľov v roku 2001 a vzdialenosť d určí cestná
vzdialenosť sídel získaná z autoatlasu v mierke 1 : 100 000 s presnosťou na 0,5 km.
Konštantu k môžeme položiť rovnú 1, pretože nám nejde o aproximáciu konkrétneho
pohybu, ale o interakčný potenciál všeobecne. Na základe toho dostaneme vzťah:

kde Poj je počet obyvateľov cieľových sídel. Týmto spôsobom určíme interakčný poten−

ciál všetkých obcí nami vyčlenenej slovenskej časti slovensko−českého pohraničia s
územím z druhej strany hranice pre n = 1, 3, 5. To znamená že dostaneme tri rôzne hod−
noty interakcií počítajúc s jedným, troma a piatimi najviac pôsobiacimi obcami, pričom
boli brané do úvahy len mestá (pôsobenie vidieckych obcí je v podstate takmer zaned−
bateľné). Výsledné hodnoty nazveme cezhraničným interakčným potenciálom.

Pre vidiecke obce bolo následne vykonané porovnávanie cezhraničného inter−
akčného potenciálu obcí s mestami z českej stany (iVè) s interakčným poten−
ciálom obcí s mestami zo slovenskej strany (iVs) a to pomocou relatívneho
cezhraničného interakčného potenciálu iv s územím z druhej strany hranice určeného
na základe vzťahu:

kde za konštantu k bola zvolená hodnota 100 a jednotlivé podiely boli znovu vykonané
zvlášť pre n = 1, 3, 5. 

Cezhraničný interakčný potenciál obcí slovenskej časti slovensko−českého
pohraničia je priestorovo značne polarizovaný (obr. č. 7). Najvyššie hodnoty dosahuje
v severnej a južnej časti. Na severe v oblasti Kysúc je to výsledok pôsobenia Ostravy
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a skupiny okolitých miest (Havířov, Třinec, Frýdek−Místek, Karviná), ktoré sú v porov−
naní s Hodonínom a Břeclavou síce vzdialenejšie, ale viac ich k tomu predurčuje vlast−
ná veľkostná štruktúra. Na juhu sa prejavilo hlavne pôsobenie Hodonína (najviac okres
Skalica a sever okresu Senica), Břeclavi (najviac západ okresu Senica) a aj od hrani −
ce 70 km vzdialeného Brna. V oblasti severného Záhoria sme zaznamenali v dôsled−
ku pozície Hodonína aj úplne maximálne hodnoty interakcií (Holíč a najbližšie obce).
Dosah Brna zavážil ešte aj pri okrese Myjava a obciach okresu Nové Mesto nad
Váhom s dobrou dostupnosťou hranice, vplyv Ostravska je ešte citeľný v severnej časti
okresu Púchov. 

V porovnaní so severom a juhom však interaguje stredné Považie s moravskými
mestami oveľa menej. Takisto sa tu potvrdila zlá dostupnosť okresu Považská
Bystrica (hlavne jeho severnej a južnej časti). Zaujímavé bolo tiež sledovať vplyv rieky
Váh ako prírodnej komunikačnej prekážky. Jej bariérové pôsobenie sa však neukáza−
lo ako významné, prejavilo sa v podstate len južne od úseku Púchov – Ilava, kde je
najväčšia vzdialenosť medzi dvoma susednými premosteniami (17 km po ceste).
Celkovo možno hodnotiť priechodnosť Váhu v nami sledovanom úseku ako postaču−
júcu. 

Priestorová diferenciácia relatívneho cezhraničného interakčného potenciálu je
diametrálne odlišná (obr. č. 8). Neznižuje sa s narastajúcou vzdialenosťou od hranice
ale hlavne smerom od marginálnych území k regionálnym sídlam. Vysoké hodnoty
môžu dosahovať aj niektoré obce na úpätí Strážovských vrchov a Považského Inovca,
ale nie zásluhou priameho interakčného pôsobenia moravskej strany, ale v dôsledku
zhoršenej dopravnej dostupnosti a slabšieho pôsobenia slovenských miest. Najnižšie
hodnoty preto dosahujú vidiecke sídla z centrálnej časti Považského podolia, ktoré
majú veľmi dobré prepojenie so silnou množinou považských miest a zároveň slabší
cezhraničný integračný potenciál.  

Najvyššie hodnoty relatívneho cezhraničného interakčného potenciálu sú opäť v
severnej a južnej časti, len ich priestorové rozvrstvenie je mierne preskupené. Na
Kysuciach sa jednoznačne rysuje vplyv Žiliny, keď obce okresu Kysucké Nové Mesto
v podstate patriace do funkčného mestského regiónu Žiliny, majú v dôsledku jej
pôsobenia výsledné hodnoty relatívneho cezhraničného potenciálu v porovnaní
s čadčianskym okresom viditeľne nižšie.

Okrem teoretických predpokladov sa pokúsime zhodnotiť vývoj dopravy v sloven−
sko−českom pohraničí na základe zmien intenzity verejných autobusových
a železničných spojov. Řehák (1997) konštatuje, že v železničnej doprave už v
osemdesiatych rokoch je preukázateľná tendencia k (československej) integrácii. V
autobusovej doprave však už v českosloven ských podmienkach existovali dva zreteľné
národné dopravné systémy minimálne od roku 1981. 

Autobusové spojenie nie je, a až na malé výnimky ani nikdy v minulosti nebolo,
mimoriadne rozvinuté. Pri hodnotení zmien v jeho intenzite po roku 1993 sa musíme
pohybovať v dvoch úrovniach: diaľkových spojov a lokálnych spojov. Zatiaľ čo
v diaľkovej doprave prišlo po rozdelení Československa k relatívne malému zníženiu
počtu spojov medzi ČR a SR (približne o 20 %), pri lokálnych spojoch sú zmeny ďaleko
výraznejšie. V úseku hranice medzi Kysucami a Ostravskom zostáva intenzita auto−
busových spojov vzhľadom na masovú dennú dochádzku za prácou pomerne veľká,
keď časové rozloženie spojov je plne prispôsobené režimu smien v ostravskej aglom−
erácii. V bielokarpatskej oblasti prišlo k ďaleko podstatnejšej redukcii spojov i zruše−
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niu niektorých liniek vedúcich Vlárskym priesmykom i colnými priechodmi v okolí
Starého Hrozenkova a Velkej nad Veličkou. Úplne zrušená bola aj linka Skalica –
Sudoměřice a v regióne Záhoria boli predchádzajúce linky smerujúce do Hodonína
nahradené jedinou krátkou linkou (pomerne frekventovanou) Holíč – Hodonín. 

Obr. è. 7. Cezhraničný interakčný potenciál slovenskej časti slovensko−českého pohra −
ničia
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Obr. è. 8. Relatívny cezhraničný interakčný potenciál slovenskej časti slovensko−
českého pohraničia

V železničnej doprave je situácia prehľadnejšia a k jej zmapovaniu postačí analyzovať
7 železničných tratí pretínajúcich štátnu hranicu. Za východiskový stav sa javí výhod−
nejšie zobrať cestovný poriadok 1991–1992 (počty spojov za obdobie 1992–1993 už
mohli byť ovplyvnené pripravovaným rozdelením federácie). Pôvodné federálne znače−
nie tratí zostalo zachované do roku 1994, k ich prečíslovaniu a k prvým zmenám
cieľových staníc prichádza so začiatkom platnosti cestovného poriadku 1994–1995.
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V období 1994–2002 bola pôvodná trať Trenčianska Teplá – Bylnice v úseku štátnej
hranice nahradená traťou Trenčianska Teplá – Vlárský Průsmyk, trať Nové Mesto nad
Váhom – Veselí nad Moravou traťou Myjava – Javorník nad Veličkou (stanica Ja vorník
nad Veličkou bola v súvislosti s presunutím územia lokality „U Sabotů“ z ČR do SR
premenovaná v roku 1998 na stanicu Vrbovce) a trať Kúty – Veselí nad Moravou traťou
Skalica – Sudoměřice. Pre Bylnicu sa stal od roku 1995 najfrekventovanejším
traťovým úsekom úsek Bylnice – Valašské Klobouky

K rušeniu spojov na jednotlivých tratiach prišlo v dvoch etapách. V prvej etape sa
znižoval počet lokálnych spojov, tento proces sa neskôr ustálil a v druhej etape
naopak prichádzalo viac k rušeniu diaľkových spojov (rýchlikov). Z tab. č. 10 je patrné,
že rozsah redukcie rýchlikov bol nakoniec v porovnaní s osobnými vlakmi výraznejší.
Zníženie počtu rýchlikov na všetkých tratiach ktorými prechádzajú (v úseku
Trenčianska Teplá – Bylnice úplné zrušenie rýchlikového spojenia) je na hlavných
ťahoch (Kúty – Břeclav a čiastočne aj Čadca – Český Těšín) kompenzované stúpajú−
cou kvalitou kultúry cestovania. Cestujúci majú možnosť výberu vyššieho štandardu
prostredníctvom piatich vlakov systému EuroCity, resp. troch vlakov InterCity a jed−
ného EuroCity. K poklesu frekvencie rýchlikov v úseku Břeclav – Kúty došlo už v roku
1993, túto zmenu však možno lepšie pochopiť v súvislosti s čiastočným „pres−
merovaním“ medzinárodných rýchlikových spojení v prospech relácie Břeclav – Viedeň. 

V súvislosti s novou organizáciou železničnej premávky došlo k posilneniu význa−
mu niektorých pohraničných železničných staníc (v ČR hlavne Horní Lideč, Jablunkov,
v SR Čadca, Kúty), čo bolo sprevádzané aj prestavbou prevádzkových budov, príp. i
s čiastočnou reorganizáciou koľajísk. V druhej polovici 90. rokov to bolo ale spojené
s prechodným spomalením odbavovania a so zhoršenými časovými (rýchlostnými)
atribútmi prechádzajúcich spojov. 

Redukcia osobnej dopravy najviac postihla úsek Holíč – Hodonín. Na tejto trati boli
pôvodne ponechané iba vlaky premávajúce len v pracovný deň aj to s podstatne zníže−
nou frekvenciou. Koncom roka 2004 bola dokonca osobná doprava na tejto trati úplne
zrušená.

Pri celkovom zhodnotení režimu verejnej autobusovej a železničnej dopravy cez
slovensko−českú štátnu hranicu musíme vychádzať zo súčasných ekonomických pod−
mienok, ktoré momentálne dovoľujú uspokojovať len najpodstatnejšie potreby cestu−
júcich. Preto sa v tejto fáze javí ako najpriechodnejšie riešenie zosúladenie oboch
spomínaných druhov dopravy a v záujme dosiahnutia čo najväčšieho stupňa efektivity
dokonalé prispôsobenie (frekvencie spojov aj ich časového rozloženia) dopytu.

Tab. è. 10. Vývoj frekvencie železničných spojov medzi SR a ČR

Zdroj: Cestovné poriadky: ČSD 1991–1992, ŽSR 2005–2006.
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4.2. Migračno−dochádzkové väzby v slovensko−českom pohraničí

Naďalej sa budeme držať medzinárodnej terminológie, ktorá na rozdiel od definícií
slovenských demografov (Mládek, 1992) a evidencie „dochádzky do zamestnania“ zo
SĽDB, označuje pohyb vyplývajúci z rozdielneho miesta trvalého bydliska a zamestna−
nia (štúdia) termínom pracovná (študijná) migrácia. Dôvodom je skutočnosť, že tento
pohyb sa v prípade prekročenia štátnej hranice vo veľkej miere spája s prevládajúcim
pobytom osoby v mieste zamestnania alebo v mieste štúdia (spravidla formou pre−
chodného pobytu). Termíny dochádzka do zamestnania a dochádzka do škôl budeme
používať len v prípade, ak pôjde o dennú dochádzku, prípadne dochádzku ktorá nie je
štatisticky rozlíšená a prebieha v priľahlých prihraničných regiónoch (vysoká pravde−
podobnosť, že ide o pohyb s dennou frekvenciou). Denne dochádzajúci za prácou sú
v anglofónnej literatúre najčastejšie označovaní pojmom „pendlers“. 

Na základe týchto skutočností môžeme migračný pohyb rozdeliť na migráciu bez
zmeny trvalého pobytu a migráciu so zmenou trvalého pobytu (obr. č. 9), ktorá je u nás
pod termínom migrácia aj oficiálne štatisticky evidovaná. Medzi migrácie bez zmeny
trvalého pobytu prekračujúce štátnu hranicu zaraďujeme študijnú migráciu a pracovnú
migráciu. Pri študijnej migrácii sú zaujímavé hlavne vysoké školy a univerzity, pretože
migračný pohyb cez štátnu hranicu za štúdiom na stredných a prípadne i základných
školách je v porovnaní s nimi v podstate zanedbateľný (ani tejto problematike sa však
nebudeme venovať, v prostredí prihraničných regiónov je jej vplyv v dôsledku
priestorového rozloženia vysokoškolských centier minimálny). Za migráciu ale už ne −
budeme považovať pohyby obyvateľov za nákupmi, službami, návštevy príbuzných a
známych a pod. Tieto bývajú väčšinou nepravidelné a majú variabilnú periodicitu.
Súhrnne ich možno označiť ako dochádzkové väzby, nemáme ich presnú štatistickú
evidenciu a preto budú analyzované v rámci poznatkov získaných anketovým výsku−
mom v nasledujúcej kapitole. 

Dôležitým fenoménom, ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť a na základe ktorého je
možné vysvetliť priestorové správanie obyvateľstva, sú dôvody migrácií. Vo všeobec−
nosti možno konštatovať, že každý priestorový pohyb vo svojej podstate je vyvolávaný
existujúcimi rozdielmi medzi prostrediami, v ktorých sa následne začne uskutočňovať.
V prípade migračných pohybov to je rozdiel v ponuke a dopyte vybraných komponen−
tov geografického prostredia miesta pôvodného a miesta zmeneného pobytu človeka.
Dokumentujme na konkrétnom prípade.

Za hlavné dôvody pracovných migrácií môžeme považovať:
a) rozdielne finančné ohodnotenie vykonanej práce,
b) rozdielne možnosti pracovného uplatnenia v konkrétnom odbore,
c) rozdielny prístup zamestnávateľa k zamestnancovi,
d) rozdielna úroveň a kompetencie odborových organizácií.

Takisto by sme mohli pomenovať najdôležitejšie dôvody vedúce k migrácii spoje nej
so zmenou trvalého pobytu, v tomto prípade sa však počet vstupujúcich faktorov
zvyšuje (napr. pri porovnaní s pracovnými migráciami, kde jednoznačne prevládajú
rozhodnutia vychádzajúce z ekonomických kritérií) a dôvody vedúce k tomuto rozhod−
nutiu sú podstatne diverzifikovanejšie. 

Všeobecne sa za základný stimul v oblasti pracovnej migrácie považuje rozdiel v
príjmoch príslušnej kategórie pracovníkov. Mnohé štúdie potvrdzujú, že existuje málo

29Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca



dôkazov pre tvrdenie, že ekonomický rast je spojený s rastúcou príjmovou nerov −
nosťou (Rievajová, 2002). U Slovákov však naďalej prevláda skôr konzervatívny prí −
stup a v porovnaní s ostatnými stredoeurópskymi ná rodmi je u nich potenciál k
mobilite za prácou najnižší (Divinský, 2004).

Obr. è. 9. Štruktúra a vzťahy migračných pohybov cez štátnu hranicu

Napriek tomu že väčšina teórií migrácie vychádza z možnosti voľného pohybu osôb bez
regulácie – neoklasická teória, integračná teória, teória dokonalej konkurencie atď.
(World Migration 2003), migračný pohyb cez štátnu hranicu je do značnej miery deter−
minovaný postojom krajín na ňom zúčastnených. Pri liberálnom postoji krajiny neob −
me dzujú priestorové správanie obyvateľstva, pohyb za prácou (analogicky i za štú−
diom) sa riadi len aktuálnym stavom na trhu práce. Regulatívnym postojom sa naopak
štát snaží z určitých spoločensko−ekonomických dôvodov tieto pohyby obmedzovať.
Európska únia (schengenský systém hraníc) zabezpečuje voľný pohyb osôb, tovaru,
služieb a kapitálu na vnútorných hraniciach krajín (fakticky to znamená ich zánik).
Niektoré štáty (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko) sa však brá−
nia tento základný princíp zachovať aj pri vstupe kandidátskych krajín a žiadajú v ich
prípade zavedenie prechodného obdobia regulujúceho voľný pohyb osôb. Strach z
masového prisťahovalectva pracovnej sily z nových krajín patrí medzi najväčšie obavy
z rozšírenia EÚ. Príklady Írska, Grécka, Španielska a Portugalska hovoria, že masové
emigrácie z týchto krajín sa nekonali – naopak, členstvo v EÚ ukázalo reálnu nádej na
zlepšenie domácej ekonomickej situácie. Veľa občanov týchto krajín sa postupne
začalo vracať domov, v ďalšej fáze sa dokonca stávajú krajinami nových imigrácií
(World Migration, 2003). 

Naposledy bola podrobne pracovná migrácia (dochádzka do zamestnania)
prekračujúca slovensko−českú hranicu evidovaná pri sčítaní ľudu v roku 1991 (obr. č.
10). Dáta zo sčítania 2001 obsahujú len jednotnú kolónku „zahraničie“ čím sa stáva
ich použitie v našom výskume výrazne obmedzené. Pri zamestnávaní občanov ČR v SR

�
��������	
���	���	������	�������

������	
����
���� �����	
����
���

���
�����������	�
���������������

���
����������	���
���������������

�������	�����������
	
��	���	�����	��	��

����������
���

30 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



zaznamenali v roku 1991 prihraničné okresy (okrem Bytče) 27,4 % z celkového počtu
pracovných migrácií, v opačnom smere to bolo 19,6 %. Tieto hodnoty sa približne
zhodovali s podielom dennej dochádzky (je to vzhľadom na dopravné dispozície v pod−
state celkom logické). Kým v prvom prípade sa v dôsledku zvyšovania pracovných
migrácií smerom na Bratislavu podiel pohraničia radikálne znižoval (v polovici roka
2003 to už bolo len 6,3 %), pri zamestnávaní občanov SR v ČR klesol hneď po rozde−
lení k hodnote 15 % a na tejto úrovni sa pohybuje až doteraz.

Pri stručnej analýze situácie v prostredí slovensko−českého pohraničia sa môžeme
oprieť aj o výskum Geografického ústavu Přírodově decké fakulty MU v Brne. Bol usku−
točnený na úradoch práce v prihraničných okresoch (k 30. 9. 1997) a zaznamenáva
aj hlavné smery dochádzky do zamestnania zo Slovenskej republiky na územie šies−
tich moravských prihraničných okresov (obr. č. 11). Najsilnejšie medziobecné
dochádzkové toky boli podľa tohoto výskumu nasledujúce: Holíč – Hodonín (538
osôb), Čadca – Třinec (209 osôb), Skalica – Hodonín (173 osôb), Brodské – Břeclav
(172 osôb), Kúty – Břeclav (123 osôb), Kopčany – Hodonín (113 osôb) a Skalité –
Třinec (106 osôb). Najvýznamnejšie medziokresné dochádzkové prúdy tvorili (pracov−
alo sa s bývalými slovenskými okresmi) Senica – Hodonín (1 867 osôb), Čadca –
Frýdek−Místek (1 650 osôb), Senica – Břeclav (917 osôb) a Čadca – Vsetín (603
osôb). Niektoré ďalšie silné medziokresné smery ako napríklad Čadca – Ostrava−
město a Čadca – Karviná (v roku 1991 tretí a štvrtý najpočetnejší) neboli týmto
prieskumom sledované a zistené, nakoľko Ostrava−město a Karviná nie sú okresy
susediace so Slovenskom.

Obr. è. 10. Občania slovenskej časti slovensko−českého pohraničia pracujúci v ČR
(1991)

Do hodnotenia migračno−dochádzkových väzieb zaradíme aj intenzitu mobility oby−
vateľstva cez hranicu vyjadrenú frekvenciou jej prekročení (intenzita pohybu na colných
priechodoch – tab. č. 11–13). Radikálne zvýšenie tohto ukazovateľa zaznamenávame
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na slovensko−českej hranici v rozpätí rokov 1994–1996, keď sa počet jej prekročení
(cestné aj železničné colné priechody spolu) obyvateľmi zvýšil 2,4−krát. Odvtedy sa už
intenzita ďalej nezvyšovala, dokonca možno povedať, že za obdobie 1996–2002
mierne poklesla. Najväčší vplyv na zvyšovanie zaťaženia colných priechodov mali
zmeny v počte Slovákov na trhu práce v ČR, keď práve medzi rokmi 1994 a 1996
stúpol ich počet z 25 000 na 70 000. Pri približne 15 %−nom podiele dennej
dochádzky zo SR do ČR je to jav celkom pochopiteľný. Ostatné cesty (s inými dôvod−
mi), ktorých frekvencia je niekoľkonásobne nižšia, potom celkovú mobilitu cez hranicu
takmer neovplyvňujú. Ako príklad možno uviesť zavedenie vracania DPH českou stra−
nou pre cudzincov nakupujúcich v ČR. Tento postup priniesol nepochybne zvýšenie
počtu ciest za nákupmi. Prišiel do platnosti v apríli 2000, ale pri zisťovaní mesačných
zmien celkovej zaťaženosti colných priechodov nebolo zaznamenané podstatnejšie
zvýšenie.

Obr. è. 11. Zmeny pracovných migrácií v slovensko−českom pohraničí (smer SR – ČR)

Tab. è. 11. Počty osôb prekračujúcich železničné colné priechody medzi SR a ČR
v roku 2002
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Tab. è. 12. Počty osôb prekračujúcich cestné colné priechody medzi SR a ČR v roku
2002

Podľa priestorového rozloženia mobility na slovensko−českej hranici (rok 2002)
môžeme vyčleniť päť významných (tie ktoré vybavili spolu na vstupe a výstupe viac ako
tri milióny osôb) a 11 menej významných cestných colných priechodov. Za významné
môžeme považovať priechody Kúty – Břeclav, Holíč – Hodonín, Drietoma – Starý
Hrozenkov, Makov – Horní Bečva a Svrčinovec – Mosty u Jab lunkova. Spolu táto päti−
ca sústreďuje viac ako 70 % všetkých prepravovaných osôb (len na diaľničnom
priechode Kúty – Břeclav, ktorý je najzaťaženejší, je to 30 %). Pri železničných colných
priechodoch je rozloženie obyvateľstva prekračujúceho hranicu oveľa viac koncen−
trované (nepravidelnejšie rozložené medzi jednotlivými priechodmi). Najzaťaženejší
prie chod Čadca – Mosty u Jablunkova sústreďoval (rok 2002) takmer 55 % všetkých
osôb. Trojicou priechodov Čadca – Mosty u Jablunkova, Lúky pod Makytou – Horní
Lideč a Kúty – Lanžhot prešlo až 95 % z celkového počtu osôb prekračujúcich sloven−
sko−českú hranicu železnicou, kým na ostatné 4 priechody pripadá len zvyšných 5 %. 

Tab. è. 13. Počty osôb prekračujúcich železničné a cestné colné priechody medzi SR
a ČR v roku 2002 (podľa úseku štátnej hranice)
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5. Reflexia slovensko−českej hranice obyvateľstvom prihraničných regiónov

Okrem analýz vychádzajúcich z tvrdých štatistických dát bolo našou snahou postihnúť
priamy vplyv zavedenia novej hranice na každodenný život obyvateľstva obcí z tesnej
blízkosti hranice. Hlavným cieľom bolo zachytiť zmeny vo vnímaní hraničnej línie a
zmeny v priestorovej mobilite smerom cez hranicu. Za týmto účelom bol vykonaný
anketový výskum, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch júl a august 1998. Nadväzuje (po
dohode oboch strán) na analogický výskum z moravskej strany (Řehák, Daněk, 1997).
Z dôvodov kompatibility a porovnateľnosti odpovedí bola prevažná časť otázok for−
mulovaných rovnako, len v niektorých prípadoch sme ich čiastočne aktualizovali a
prispôsobili slovenskému regiónu.

Celkovo bolo oslovených 407 respondentov z osemnástich obcí slovenskej časti
slovensko−českého pohraničia (obr. č. 12). Obce boli rozdelené do troch zón podľa cest −
nej vzdialenosti od hranice (zóna 1 – do 5 km, spravidla prvá obec pri štátnej hranici
podľa ktorej je aj pomenovaný príslušný colný priechod; zóna 2 – do 10 km; zóna 3 – do
20 km) a zároveň do troch oblastí z hľadiska úseku štátnej hranice (Záhorie, stredné
Považie, Kysuce). Okrem sociálno−demografickej diferenciácie odpovedí tak možno mon−
itorovať aj priestorovú (geografickú) diferenciáciu zmien v názoroch obyvateľstva sloven−
sko−českého pohraničia a v ich cezhraničných kontaktoch.

Pri oslovovaní bola použitá metóda zmiešaného výberu respondentov. Prvky
zámerného výberu boli zvolené pri vonkajších identifikovateľných znakoch (propor−
cionálna pohlavná a veková štruktúra, pri obciach s rozptýleným osídlením propor−
cionálne zastúpenie obyvateľov z jadra obce a z oblasti rozptýleného osídlenia).
Náhodný výber bol použitý pri navonok menej identifikovateľných znakoch (sociálno−
ekonomické štruktúry). V tomto prípade mal vyváženosť výberu zabezpečiť intuitívny
prístup anketujúceho a časovanie vykonávania ankiet (68 % počas pracovného týždňa
v rozpätí 15.00 až 20.00 hod, 32 % počas víkendu). 

Z priestorových dôvodov nebudeme detailne analyzovať všetky získané výsledky
(anketový dotazník so základnou maticou odpovedí podľa zón a podľa úsekov je v tab.
č. 14), pokúsime sa však o zhrnutie najpodstatnejších a najzaujímavejších poznatkov. 

Obr. è. 12. Lokality realizácie anketového výskumu
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Frekvencia ciest cez slovensko-èeskú štátnu hranicu
Základnou otázkou pre určenie intenzity väzieb prekračujúcich slovensko−českú

hranicu a zmien v intenzite bolo zisťovanie frekvencie ciest cez hranicu. Respondenti
dostali možnosť výberu z piatich alternatív a pomocou nich určiť stav pred rokom 1993
a v roku 1998. 

Hodnotenie: 
� Frekvencie ciest do ČR sa celkovo znížila. Tento pokles je však oveľa menej výrazný

ako pri cestách opačným smerom (podiel cestujúcich do SR viac ako 10−krát ročne
klesol z 35 % na 6,5 %, podiel tých čo SR prestali navštevovať stúpol z 5,5 % na
49,3 %).

� Frekvencia ciest sa mierne znižuje s narastajúcou vzdialenosťou od hranice (pri
cestách opačným smerom je tento pokles prudší).

� Zmeny vo frekvencii ciest sme registrovali v závislosti od úseku hranice, v severnej
a južnej časti dosahovali rádovo vyšších hodnôt. Najvyššie percento ľudí, ktorí do
ČR necestujú vôbec, je v oblasti Kysúc.

� Vek, ekonomická aktivita a ani príbuzenské väzby frekvenciu ciest podstatnejšie
neovplyvňujú (u obyvateľov moravskej časti pohraničia koreluje frekvencia ciest s
príbuzenskými väzbami).

� Muži cestovali cez štátnu hranicu častejšie ako ženy, najväčší rozdiel je v oblasti
Kysúc.

Dôvody ciest cez slovensko-èeskú štátnu hranicu
Respondenti mali možnosť výberu ciest z piatich okruhov (zamestnanie, škola;

nákupy; rodina, známi; rekreácia, kultúra šport; iný dôvod). Do posledného okruhu (iný
dôvod) boli zaradení aj respondenti, ktorí ČR nenavštevujú. Napriek tomu, že veľa
ciest môže byť viacúčelových, o kombinácii viacerých dôvodov nebolo uvažované,
pričom bolo úlohou zachytiť prevládajúci hlavný dôvod cesty.

Hodnotenie:
� Dôvody ciest sa po rozdelení podstatnou mierou nezmenili – pri detailnejšej

analýze (nasledujúci bod) sa však toto tvrdenie javí relatívne. Stúpol podiel ciest
za prácou, ostatné kategórie zaznamenali menší pokles, a to hlavne na úkor tých,
čo ČR prestali navštevovať.
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Tab. è. 14. Prehľad odpovedí anketového výskumu (slovenská časť pohraničia)

� Pri cestách za nákupmi sa podstatne zvýšila ich frekvencia, pri návštevách
príbuzných a známych a cestách za rekreáciou, kultúrou a športom naopak frekven−
cia poklesla.

� Vzdialenosť od hranice dôvody ciest takmer neovplyvňuje, mierne klesá len podiel
dochádzky za prácou a školou medzi zónou 2 (do 10 km od hranice) a zónou 3 (do
20 km).

� Rozdiely v dôvodoch ciest medzi úsekmi hranice boli o niečo väčšie, nie však
výrazné. V oblasti Kysúc mal vyššie zastúpenie dôvod zamestnanie, škola na úkor
nákupov.

� U žien jednoznačne prevládali ako hlavný dôvod nákupy (62,1 %), u mužov sú
dôvody ciest diverzifikovanejšie.
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Sledovanos� èeských elektronických médií
Do úvahy bola braná sledovanosť českých televíznych a rozhlasových staníc, na

ktorú nemá zavedenie hranice žiadny priamy vplyv. Nemôže zastaviť televízny ani roz −
hlasový signál, neovplyvňujú ju rozdelenie meny a pohyb kurzu slovenskej a českej
koruny atď. Veľmi ťažké je však porovnávať stav pred rokom 1993 a teraz, pretože
zistiť sledovanosť s päťročným oneskorením je takmer nereálne (je hodnotená len
aktuálna situácia, t. j. z roku 1998). Okrem toho túto skutočnosť ešte viac znepre −
hľadňuje fakt, že v transformačnom období vzniklo (aj zaniklo) pomerne veľké množst−
vo nových mediálnych subjektov. 

Hodnotenie:
� Sledovanosť českých televíznych staníc v obciach slovenskej časti slovensko−

českého pohraničia bola veľmi vysoká, keď viac ako polovica obyvateľov si ich na
svojich televízoroch naladí denne.

� Situáciu ovplyvňuje možnosť príjmu televízneho signálu (hlavne komerčných televí −
zií), keď vo väčšej časti sledovaného územia mali české televízie v porovnaní so
slovenskými lepšie pokrytie signálom: Obce boli často lokalizované na hranici
dosahu signálu a kvalita príjmu sa častokrát menila aj v rámci jednej obce (táto
skutočnosť nebola zisťovaná a vyplynula až z poznatkov respondentov získaných
priamo v teréne).

� Viac ako v závislosti od vzdialenosti od hranice boli zaznamenané rozdiely medzi
jednotlivými úsekmi, keď úplne najvyššia sledovanosť českých televízií bola identi−
fikovaná v oblasti Záhoria. 

� Ženy sledovali české televízne stanice viac ako muži (v pomere 57,8 % ku 48,7 %
pri dennej sledovanosti), vek a ekonomický status vplývali na sledovanosť menej.

� Sledovanosť českých rozhlasových staníc je na rozdiel od televízií minimálna, väčši−
na obyvateľov ich nepočúva vôbec (príčinou môže byť nižšia sledovanosť rozhlasu
celkovo, ale aj rozdielne preskupenie kvality vo vysielaní českých a slovenských
rozhlasových staníc v porovnaní s televíziami).

Postoj v prípadnom referende o budúcnosti federácie v roku 1992
K rozdeleniu Československa prišlo na základe dohody politických špičiek oboch

častí federácie po parlamentných voľbách v roku 1992. Tomuto rozhodnutiu nepred−
chádzalo vypísanie referenda, a to aj vďaka vtedajším prieskumom verejnej mienky,
ktoré dávali jasne najavo, že občania by v prípade tejto možnosti rozdelenie zamietli.
Naším cieľom bolo zistiť, ako by obyvatelia prihraničných obcí hlasovali v prípade re −
ferenda v inkriminovanom roku 1992, teda nie aký názor majú na osamostatnenie
oboch republík v súčasnosti (aj keď treba počítať s tým, že šesťročný časový odstup
mohol v niektorých prípadoch názor skresliť).

Hodnotenie:
� Potvrdil sa vtedajší negatívny postoj obyvateľov k rozdeleniu, počet hlasujúcich za

zachovanie spoločného štátu 2,8−krát prevyšoval počet hlasujúcich za rozdelenie
(z moravskej strany bol tento pomer 63,5 % vs. 12,6 %, teda viac ako päťnásobok
za federáciu).

� Podiel zástancov spoločného štátu sa zo severu na juh mierne zvyšoval, vzdi−
alenosť od hranice mala na názor na rozdelenie len minimálny vplyv.

� Zachovanie federácie viac presadzovali tí, ktorí majú príbuzných v ČR (64,3 %) ako
tí, ktorí v ČR žiadne príbuzenstvo nemajú (48,7 %).
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� Zo zisťovaných ekonomicko−demografických štruktúr najvýraznejšie diferencoval
názor respondentov vek. Za rozdelenie sa viac vyjadrovali nižšie vekové kategórie
(vrátane tých, ktorí by sa v roku 1992 z dôvodu neplnoletosti ešte referenda ne −
mohli zúčastniť).

6. Spolupráca a integračný proces v prihraničných regiónoch

6.1. Cezhraničná spolupráca a euroregióny na Slovensku

Inštitúcie vstupujúce do procesu cezhraničnej spolupráce môžeme na základe teórie
Weinbergra (1995) rozdeliť na normatívne a reálne. Normatívne inštitúcie majú na
starosti celkový rámec a pravidlá, vyjadrené predovšetkým v právnych normách a
smerniciach, ktoré podstatnou mierou definujú podmienky a formy realizácie. Reálne
inštitúcie zahŕňajú existujúce subjekty, organizácie a združenia priamo realizujúce
cezhraničnú spoluprácu. Systém ani jedného typu inštitúcií nebol u nás dlhý čas
dostatočne rozvinutý, presnejšie povedané neboli jednoznačne vytýčené ich kompe−
tencie (Zemko, Buček, 2000). Ešte v roku 2001 sa priamo alebo nepriamo na cezhra −
ničnej spolupráci podieľal Úrad vlády SR a osem ďalších ministerstiev. Euroregióny a
ich evidencia prebiehala paralelne na Ministerstve vnútra SR, Ministerstve výstavby a
regionálneho rozvoja SR a Ministerstve zahraničných vecí SR, pričom neexistovali jed−
notné určujúce kritériá pre ich vznik a tým sa tento proces stával značne neprehľadný.
Zároveň sa tak degradovalo spoločenské vnímanie pojmu euroregión. Až od roku
2002 sa situácia postupne stabilizuje – združenia, ktoré sú národnými zástupcami
euroregiónov sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, ostatné kompetencie a
projektová činnosť spadá pod Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Programová implementačná jednotka PIU Phare CBC prešla v roku 1999 pod Úrad
vlády SR, kým dovtedy bola pod správou Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti. Úrad
vlády sa tak stal v poradí už piatou inštitúciou, ktorá prevzala v 90. rokoch príslušné
právomoci. Znamená to, že na rozdiel od okolitých krajín prichádzali za Slovensko na
rokovania a pripravovali príslušné dokumenty stále noví ľudia, ktorí zákonite nemohli
byť odborne spôso bilí, dostatočne adaptovaní a pripravení na uvedenú problematiku.
Nejasné a chaotické pravidlá zároveň vygenerovali systém otvorene vyzývajúci ku
korupcii a prepukla aféra zneužívania finančných prostriedkov z fondu Phare pracov−
níkmi Úradu vlády. 

V podobnej situácii sa nachádzal aj proces tvorby reálnych inštitúcií. Všetky legis−
latívne dokumenty koordinujúce cezhraničnú spoluprácu začali byť prijímané až kon−
com 90. rokov. Dovtedy v slovenskom právnom poriadku absentovali viaceré nástro−
je, ktoré by vytvárali právny rámec pre cezhraničnú spoluprácu a zvlášť pre formovanie
euroregionálnych štruktúr. Spočiatku zastupovali slovenskú stranu na rokovaniach o
takejto spolupráci prednostovia miestnych úradov a predstavitelia miestnej štátnej
správy. Neskôr sa však ukázalo, že sa nijaká právna úprava na Slovensku nezmieňo−
vala o účasti orgánov miestnej štátnej správy. Ich účasť nemala oporu v zákone
a dostávala sa do rozporu s Ústavou Slovenskej republiky.

Keďže Slovensku chýbala právna úprava cezhraničnej spolupráce miest a obcí
a nebola ani zákonom ustanovená samospráva vyšších územných celkov a jej orgány,
jedinými samosprávnymi územnými celkami boli obce a mestá. Preto keď vznikol prob−
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lém zastúpenia (reprezentácie) slovenskej strany na úrovni vyšších územných celkov,
ktoré by zodpovedali regionálnym samosprávam v susedných štátoch, obce a mestá
sa začali združovať a vytvárať záujmové združenia právnických osôb, ktoré mali
v určitej miere substituovať neexistujúce vyššie územné celky. Takéto účelové záuj−
mové združenia neboli v rovnocennom postavení so zahraničnými partnermi (župami v
Maďarsku, vojvodstvami v Poľsku, atď.), pretože na rozdiel od nich nemali majetok
a neboli vybavené potrebnými kompetenciami.

V prvých rokoch 21. storočia sa situácia začala riešiť a postupne sa stabilizovala.
Slovensko už má vytvorený základný inštitucionálno−legislatívny rámec pre cezhraničnú
spoluprácu porovnateľný so susednými krajinami. Vzhľadom na cca päťročné onesko−
renie tohto procesu má však v konfrontácii s krajinami V4 v tomto smere o niečo
menej skúseností.

Tab. è. 15. Euroregióny zasahujúce na územie SR

Spomínané inštitucionálno−legislatívne oneskorenie oproti susedným krajinám si
musíme dať do súvislosti s celkovým politickým vývojom Slovenska do roku 1998.
Snaha uchovať centralizovanú moc a nenarušiť stále pretrvávajúcu silnú pozíciu štátu
zapríčinila potláčanie všetkých procesov, ktoré spontánnym spôsobom vznikli z miest−
nych alebo regionálnych iniciatív, cezhraničnej spolupráce nevynímajúc. Keď sa vo
februári 1993 zakladal Karpatský euroregión, slovenská časť sa dokonca nemohla
stať jeho riadnym členom. Slovensko sa na rozdiel od regiónov Maďarska, Poľska a
Ukrajiny (v decembri 1993 sa pripojilo Rumunsko) stáva len pridruženým členom. Ako
oficiálny dôvod sa uvádzala nezavŕšenosť novej územnosprávnej organizácie. To by
samozrejme nebol problém podrobne doriešiť v rámci podpísanej zmluvy, no z
kuloárov prenikli aj hlasy o obavách z možného ohrozenia územnej integrity a hraníc
Slovenska maďarskou stranou a podobných neadekvátnych argumentoch. Košický a
Prešovský kraj sa preto stali plnoprávnymi členmi až v roku 1999. Až do roku 1999
preto oficiálne fungoval len jediný euroregión zasahujúci na územie Slovenska –
Euroregión Tatry. Bol založený v roku 1994, je najstarším slovenským euroregiónom,
jeho členmi sú mestá a obce ležiace na Orave, Liptove a Spiši a gminy ležiace v
Podhalí a Gorcach.

Až v období rokov 1999–2000 prichádza na Slovensku k výraznejšej akcelerácii
vývoja podporenej ratifikáciou už spomínaného Európskeho rámcového dohovoru o
cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, doplnkového
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dohovoru a tiež pristúpenie k Európskej charte miestnej a regionálnej samosprávy. V
nadväznosti na to boli v roku 1999 založené štyri euroregióny (vrátane akceptácie
Karpatského euroregiónu) a v roku 2000 dokonca ďalších päť euroregiónov (tab. č.
15). Postupne prichádza k ustáleniu tohto procesu, v roku 2001 vzni kajú ešte
Euroregión Podunajský Trojspolok a Euroregión Kras. 

Euroregión Tatry vznikol v porovnaní s ostatnými slovenskými euroregiónmi s päť −
ročným predstihom. Od roku 1999 sa začali euroregióny formovať hlavne v marginál−
nych a ekonomicky menej vyspelých oblastiach (vývoj je znázornený na obr. č. 13).
Presnejšie na území južného a východného Slovenska – teda v oblastiach, ktoré vo
väčšej miere vyžadujú interné aj externé impulzy rozvoja. V tejto fáze bola pokrytá
väčšia časť hranice s Maďarskom, teda v úsekoch hranice, kde sú menšie prírodné
prekážky a bariéry pre potenciálnu spoluprácu, navyše z oboch strán hranice žije
národnostne a jazykovo príbuzné obyvateľstvo. Medzi prvými vzniká aj Euroregión
Pomoravie−Weinviertel–Jižní Morava. Rakúsko bolo v tom čase jediný sused Sloven −
ska, ktorý bol členom EÚ. Mohli byť teda využité väčšie skúsenosti rakúskej strany.
Tá mala záujem o spoluprácu, pretože Weinviertel patrí k menej rozvinutým rakúskym
regiónom a jeho rozvoj bol priestorovo obmedzený Schengenskou hranicou, ktorá bola
v kontakte so Slovenskom navyše zle priechodná. 

Obr. è. 13. Vývoj plochy euroregiónov na území SR

Reforma verejnej správy preniesla väčšinu kompetencií v cezhraničnej spolupráci na
regionálne samosprávy, t. j. Vyššie územné celky (VÚC), ktoré boli zriadené 1. januára
2002. V tejto súvislosti si treba všimnúť aj pozíciu sídla VÚC k štátnej hranici.
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Napríklad mesto Banská Bystrica, polohou takmer v samom jadre Slovenska, vôbec
nezodpovedá podmienkam sídla, ktoré by malo mať pod správou cezhraničnú
spoluprácu. Hrozí, že doterajšia centralizácia by mohla byť nahradená zase len cen−
tralizáciou, iba na nižšej hierarchickej úrovni. Opodstatnenie by preto určite malo
navrhované rozdelenie Banskobystrického VÚC a zriadenie Gemersko−novohradského
VÚC so sídlom v Lučenci (príp. v Rimavskej Sobote). Toto je najpálčivejší prípad, ale
menej výhodne je vyčlenený napríklad aj Trnavský VÚC. Jeho centrum Trnava má síce
najbližšie k rakúskej hranici, no celý región pritom susedí (komunikačne) len s
Českom a Maďarskom. Realizáciou variantu s dvanástimi VÚC by medzi centrami fi −
gurovali aj mestá Lučenec, Michalovce, Poprad, ktoré majú lepšie predpoklady plniť
úlohy vyplývajúce z cezhraničnej spolupráce. 

Podľa počtu vstupujúcich krajín prevláda bilaterálna spolupráca (až v deviatich z
dvanástich prípadov) a to hlavne na slovensko−maďarskej hranici (sedem euro −
regiónov). Väčšinu doterajších euroregiónov tvoria viac či menej kompaktné územia,
osobitým charakterom sa vymyká Euroregión Košice–Miskolc, v ktorých ide hlavne o
spoluprácu miest. Prepojenie Košice–Miskolc vzniklo pôvodne v rámci Karpatského
euroregiónu podpísaním dohody o cezhraničnej spolupráci a postupne sa rozšíri na
okolité územie, ktoré by malo byť dodatočne zadefinované (súčasný Košický kraj zo
slovenskej strany a župa Borsod−Abauj−Zemplén z ma ďarskej strany).

Netypickým príkladom euroregiónu je aj Karpatský euroregión, ktorý má na rozdiel
od ostatných vyslovene nadregionálny charakter. Na jeho území žije spolu 14,8 mil.
obyvateľov a svojou rozlohou 141 485 km2 dokonca 2,9−násobne prevyšuje rozlohu
celého Slovenska. Zaujíma tak špecifické postavenie nielen u nás ale aj v celoeuróp−
skom porovnaní. Jeho slovenská časť zaberá 10 459 km2 (21,3 % z územia SR) a žije
tu 1,1 mil. obyvateľov (20,5 %). Ostatné euroregióny majú regionálny charakter, to by
však v žiadnom prípade nemalo byť prekážkou, aby sa v rámci nich mohla úspešne
rozvíjať aj spolupráca na lokálnej úrovni. Najmenší je (ak nepočítame Košice–Miskolc)
Podunajský Trojspolok zasahujúci na územie okresov Dunajská Streda a Galanta,
ktoré majú spolu 1 716 km2 (3,5 %) a 205 tisíc obyvateľov (3,8 %). 

Niektoré euroregióny sa už v predstihu prispôsobili a reflektujú na hranice krajov a
samosprávnych VÚC (Euroregión Bílé–Biele Karpaty zaberá na Slovensku územie
Trenčianskeho, Euroregión Váh–Dunaj–Ipeľ Nitrianskeho a Karpatský euroregión Pre −
šovského a Košického kraja). Ostatné hranice VÚC nerešpektujú a vo viacerých prí−
padoch sa navzájom prekrývajú. Spolu zaznamenávame sedemnásť okresov (z toho
štyri mestské: Košice I – Košice IV), ktorých územie spadá pod dva rozdielne euro −
regió ny, okres Rožňava dokonca pod tri euroregióny. Za paradoxnú možno považovať
hlavne existenciu Euroregiónu Kras a Euroregiónu Slaná–Rimava, ktoré zaberajú prib−
ližne rovnaké územie. Naopak územie devätnástich okresov (vrátane Bratislava I –
Bratislava V) zatiaľ nie je zahrnuté pod činnosť žiadneho euroregiónu. 

Územia, ktoré doteraz nie sú zahrnuté do činnosti žiadneho euroregiónu, tvoria na
mape Slovenska dva súvislé celky. V oboch prípadoch ide o centrálne oblasti. V ge −
neralizovanej podobe možno povedať, že jedna z nich je oblasť s priestorovo centrál−
nou polohou (už vyššie spomínaný problém Banskobystrického a navrhovaného, ale
nakoniec neschváleného, Gemersko−novohradského VÚC), druhá oblasť je s eko−
nomicky centrálnou polohou (na spojnici miest Bratislava – Trnava, čo možno pova −
žovať za ekonomické jadro Slovenska).
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Pokiaľ ide o východiskový stav a prirodzené predpoklady regionálneho rozvoja,
treba konštatovať, že diferenciácia medzi nimi je pomerne veľká. Jednoznačne domi −
nuje Bratislava s najväčším potenciálom a najprogresívnejšími trendmi vývoja.
Predurčuje ju k tomu výhodná geoekonomická poloha, hospodársky potenciál, ako aj
dostupnosť a potenciál jej partnerov z rakúskej i maďarskej strany. Aj keď sa o
spolupráci trojuholníku Viedeň – Bratislava – Győr hovorí v podstate od roku 1989,
zatiaľ prebieha spontánne a doteraz nebola oficiálne deklarovaná a spečatená
vznikom euroregiónu. Bratislava mala však doteraz v porovnaní s ostatnými regiónmi
legislatívnu výhodu, že ako sídlo mohla pôsobiť ako samosprávny región a navyše boli
v tomto priestore podporované aj projekty na národnej úrovni. Na druhej strane to je
ale potvrdením skutočnosti, že ekonomicky silné regióny nepotrebujú spoluprácu inšti−
tucionalizovať, tá v ich prípade vzniká na základe prirodzených väzieb.

Podobne ako je tomu v okolitých krajinách, aj na Slovensku existuje ich zastrešujú−
ca organizácia – Asociácia euroregiónov na Slovensku (AES). Bola založená 5. mája
v Žiline a dnes má osem členov. Sú nimi traja zakladajúci členovia – Euroregión
Pomoravie–Weinviertel–Jižní Morava (na Slovensku ho zastupuje Regionálne združenie
Záhorie), Euroregión Beskydy (združenie Región Beskydy) a Euroregión Slaná–Rimava
(Únia Slanej a Rimavy). Neskôr sa pridali Euroregión Podunajský Trojspolok (Podunajsko−
dolnovážske regionálne združenie), Karpatský Euroregión (združenie Región Karpaty),
Euroregión Tatry (Združenie Región Tatry), Euroregión Váh–Dunaj–Ipeľ (Regionálne
združenie Váh–Dunaj–Ipeľ) a Euroregión Kras (združenie Euroregión Kras). Členmi
celoeurópskej Asociácie európskych cezhraničných regiónov (AEBR) sú na Slovensku len
tri euroregióny, a tie sú zároveň aj doteraz najaktívnejšie vo svojej činnosti. V roku 1996
vstúpil do tejto asociácie Euroregión Tatry, v roku 1997 Karpatský euroregión (vtedy ešte
bez slovenskej účasti) a v roku 2000 Euroregión Bílé–Biele Karpaty.

Obr. è. 14. Euroregióny zasahujúce na územie SR

�������	
����	����	������
�������	
���������	������������
�������	
���������	���	��
���������������	
��
�������	
�� �!�"���#������
�������	
��$�����#����%��#������

�������	
��$������	��&�	��	��'���(	)�*��������
�������	
��+*�,�+	���������'-�
�������	
��+���-�-�
�������	
��%�'�-�
�����'�����������	
��

42 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



Česko má v porovnaní so Slovenskom v oblasti spolupráce v rámci euroregiónov pod−
statne viac skúseností V roku 2000 tu bolo registrovaných dvanásť euroregiónov, čo
kvantitatívne stav na Slovensku neprevyšuje, iné je to však pri hodnotení ich činnos−
ti. Päť euroregiónov, ktoré pokrývajú celý úsek česko−nemeckého pohraničia (Nisa,
Labe, Krušnohoří, Egrensis a Šumava), funguje už od prvej polovice deväťdesiatych
rokov a získalo si pomerne stabilnú pozíciu. Aj keď ich význam netreba preceňovať, je
nepopierateľné, že tu bolo realizovaných viacero konkrétnych projektov podporujúcich
ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj územia. Česká strana sa mohla oprieť o bohaté
skúsenosti partnerov z nemeckej strany a napriek tomu, že sa jedná prevažne o prob−
lematické územie odsunu sudetských Nemcov po druhej svetovej vojne (1945–1947)
a následného dosídlenia, možno považovať doterajšiu cezhraničnú spoluprácu v tejto
časti českého pohraničia za úspešnú. Dôležitým momentov z nášho pohľadu bude,
aby poznatky nadobudnuté doterajšou spoluprácou s nemeckou (neskôr aj poľskou)
stranou boli v budúcnosti využité a zužitkované aj pri slovensko−českom úseku.

6.2. Cezhraničná spolupráca a euroregióny v slovensko−českom pohraničí

Cezhraničná spolupráca v slovensko−českom pohraničí nadobudla punc oficiálnosti po
podpísaní Dohody medzi vládou SR a vládou ČR č. 164/2001 Z. z. o cezhraničnej
spolupráci. Dohoda vznikla z potreby posilniť spoluprácu nadnárodných regionálnych
zoskupení strednej Európy, vyjadrujúc snahu vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj
spolupráce medzi susediacimi prihraničnými regiónmi, mestami a obcami, majúc na
zreteli potrebu zachovať kultúrne i prírodné dedičstvo prihraničných oblastí, berúc do
úvahy Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami
alebo orgánmi s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy. Na základe
tejto dohody cezhraničná spolupráca zahŕňa všetky administratívne, technické, eko−
nomické, sociálne a kultúrne aktivity smerujúce k upevneniu a rozvíjaniu susedských
vzťahov medzi zmluvnými stranami, medzi mestami, obcami a regiónmi a ich orgánmi
na oboch stranách hranice, ako aj k uzatváraniu dohôd na riešenie spoločných prob−
lémov. Realizátormi by mali byť miestne orgány (všetky územné celky alebo orgány
vykonávajúce miestne funkcie v medziach zákonov zmluvných strán) a regionálne
orgány (všetky vyššie územné celky alebo orgány vykonávajúce regionálne funkcie).

Podľa tejto dohody sa má cezhraničná spolupráca sústrediť najmä do nasledujú −
cich oblastí:

a) regionálny rozvoj a územné plánovanie,
b) doprava a komunikácie, verejná doprava, najmä výstavba a udržiavanie ciest a

diaľnic, letísk, vodných ciest,
c) ochrana životného prostredia, najmä ochrana prírody,
d) poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,
e) zdravotníctvo, najmä využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľmi susedného

územia, ochrana zdravia,
f) vzdelávanie,
g) kultúra, voľný čas, šport (divadlá, športové strediská, výletné zariadenia,

mládež nícke strediská a i.),
h) vzájomná pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrôf,
i) turistika, najmä spoločné projekty na podporu turistiky,
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j) problémy pracujúcich v pohraničí, ktoré sa týkajú dopravy, bývania, sociálnych
istôt, daní, zamestnanosti a pracovných možností,

k) hospodárske a iné projekty, najmä rozmiestňovanie priemyselných zariadení
(objektov), likvidácia odpadov,

l) prevencia kriminality,
m) sociálna starostlivosť.
Prvé návrhy na vznik euroregiónov v slovensko−českom pohraničí sa objavili kon−

com deväťdesiatych rokov. Za zmienku stojí hlavne ten, ktorý priniesol Řehák (1999),
aj so stručnou charakteristikou jednotlivých regiónov (bol uverejnený ešte pred ofi−
ciálnym podpísaním spolupráce v rámci všetkých troch neskôr vzniknutých
euroregiónov): 

1. Euroregión Beskydy–Kysuce–Javorníky by mohol siahať od Lyského priesmyku
až po česko−slovensko−poľské pomedzie. Rozhodujúci faktor: ekologický motív,
totiž spoločná starostlivosť o chránené krajinné oblasti Beskydy (v Českej
republike) a Kysuce (na Slovensku). Je tu i mimoriadny rozsah pohybu za prá−
cou medzi Kysucami a Ostravskom, ako aj výrazný rekreačný tlak Ostravska na
Moravskoslezské Beskydy, ale až na Slovensko. Úplne zvláštnym javom, hod−
ným euroregionálnej pozornosti, sú pohraničné osady, čiastočne i transfor−
mované na rekreačné lokality, medzi Bílým Křížem a Bumbálkou. 

2. Euroregión Bílé Karpaty (Biele Karpaty). Priorita: spoločná ochrana tohto poho−
ria. Ďalej projekty týkajúce sa bezprostredného susedstva bielokarpatských
obcí, ochrana čistoty vody v rieke Vlára (tečie z Moravy na Slovensko) a tiež
„kúpeľná“ spolupráca Luhačovíc a Trenčianskych Teplíc.

3. Euroregión Pomoraví (Pomoravie), zahrňujúci predovšetkým dvojmestie
Hodonín, Holíč, ale aj také mestá (obce) ako Skalica, Strážnice, Břeclav a Kúty.
Základná orientácia: zlepšenie dopravy medzi mestami, lepšie využitie
dopravných uzlov, spoločné projekty k využitiu rieky Moravy, ale i podpora
lokalizácie firiem pre podnikanie v druhej z oboch republík, k budovaniu cyklo−
turistických trás a k zlepšeniu informácií o národopisných akciách, hodoch, vý −
stavách atď. Prirodzenými centrami tohto euroregiónu by boli mestá Skalica a
Hodonín.

Predpoklady sa takmer presne naplnili, keď v slovensko−českom pohraničí v priebe−
hu rokov 1999 a 2000 nakoniec vznikli tri euroregióny: Euroregión Beskydy (par−
ticipuje aj poľská strana), Euroregión Bílé–Biele Karpaty a Euroregión
Pomoravie–Weinviertel–Jižní Morava (participuje aj rakúska strana). 

Euroregión Beskydy vznikol 18. 2. 2000 v Rajczi. K dohode podpísanej slovens kou
a poľskou stranou pristúpila 9. 6. 2000 aj česká strana. Zakladateľmi Euroregiónu sú
Združenie „Región Beskydy“ za slovenskú stranu, Združenie „Region Beskydy“ za
českú stranu a Združenie „Re gion Beskidy“ za poľskú stranu, sídlami mestá Žilina,
Frýdek−Místek a Bielsko−Biała. Územie pozostáva z okresov Bytča, Čadca, Kysucké
Nové Mesto, Námestovo a Žilina (časť okresu); Frýdek−Místek (časť okresu) a Karviná
(časť okresu); Bielsko−Biała, Sucha Beskidzka a Żywiec. Na ploche 3 853 km2 tu žilo
v roku 2001 spolu 769 000 obyvateľov (slovenská časť – 2 032 km2 a 265 000 oby−
vateľov, česká časť – 605 km2 a 161 000 obyvateľov, poľská časť – 1 216 km2

a 343 000 obyvateľov). 
Spolupráca v rámci Euroregiónu Beskydy by mala smerovať k vyváženému rozvoju

regiónov a zbližovaniu jeho obyvateľov a inštitúcií. V rámci šiestich sekcií sú za
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najdôležitejšie považované oblasti trhu práce, územného plánovania a stavebníctva,
dopravy, cestovného ruchu a životného prostredia. 

Jedným z projektov konkrétnej spolupráce je projekt rozvoja cestovného ruchu
a turistiky navrhnutý Sliezskym združením obcí a okresov v Katowiciach, Združením pre
obnovu a rozvoj severnej Moravy a Sliezska v Ostrave a Združením turistiky na
Kysuciach (Čadca). Orientovaný je na spoločnú prezentáciu na medzinárodných výs−
tavách cestovného ruchu v Žiline, Brne, Prahe, Bielsko−Białej a Katowiciach (Drgoňa,
2001).

Euroregión Bílé–Biele Karpaty vznikol 30. 7. 2000 v Lubine. Zakladateľmi
Euroregiónu sú Združenie „Biele Karpaty“ za slovenskú stranu a Združenie „Bílé
Karpaty“ za českú stranu, sídlami mestá Trenčín a Zlín. Územie pozostáva z okresov
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská
Bystrica, Prievidza a Púchov (celý Trenčiansky kraj); Kroměříž, Uherské Hradiště,
Vsetín, Zlín (Zlínsky kraj) a obec Velká nad Veličkou. Na ploche 8 492 km2 tu žilo v
roku 2001 spolu 1 207 000 obyvateľov (slovenská časť – 4 501 km2 a 606 000 oby−
vateľov, česká časť – 3 991 km2 a 601 000 obyvateľov). V októbri roku 2000 sa
Euroregión Bílé–Biele Karpaty stal členom AEBR.

Spolupráca v rámci Euroregiónu Bílé–Biele Karpaty by mala prebiehať hlavne v
oblastiach životného prostredia a priestorového plánovania; poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva; dopravy, komunikácií a technickej infraštruktúry; ekonomiky,
zamestnanosti a ľudských zdrojov; zdravotnej a sociálnej starostlivosti; výskumu,
vzdelávania, školstva a kultúry. V súčasnosti prebieha spolupráca na princípe
spoluúčasti troch sektorov – verejná správa, podnikateľská sféra a tretí sektor.

Z doterajších aktivít môžeme spomenúť vznik Európskeho Informačného centra,
poriadanie seminárov a konferencií o predvstupových fondoch a vybudovanie regionál−
neho tímu odborníkov, ktorí by mali pracovať v dvanástich odborných skupinách. 

Euroregión Pomoravie–Weinviertel–Jižní Morava vznikol 23. 6. 1999 v Skalici.
Zakladateľmi Euroregiónu sú „Regionálne združenie Záhorie“ za slovenskú stranu,
Združenie „Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy“ za českú stranu a Združenie
„Regionalverband Europaregion Weinviertel“ za rakúsku stranu, sídlami mestá Holíč,
Břeclav a Zisterdorf. Územie pozostáva z okresov Malacky, Myjava (časť okresu),
Senica, Skalica a záhorskej časti Bratislavy (Devín, Devínska Nová Ves a Záhorská
Bystrica); Brno−venkov (časť okresu), Břeclav, Hodonín, Znojmo; Gänserndorf,
Hollabrunn, Korneuburg a Mistelbach. Na ploche 10 387 km2 tu žilo v roku 2001
spolu 886 000 obyvateľov (slovenská časť – 2 022 km2 a 223 000 obyvateľov, česká
časť – 4 112 km2 a 393 000 obyvateľov, rakúska časť – 4 253 km2 a 270 000 oby−
vateľov). 

V rámci Euroregiónu je zriadených osem pracovných skupín, ktoré by mali koordi−
novať hlavné okruhy spolupráce. Patria sem infraštruktúra; ekonomika;
poľnohospodárstvo; cestovný ruch a kultúra; vzdelanie a kvalifikácia; energia; životné
prostredie; bezpečnosť a zdravie.

Z doteraz realizovaných aktivít môžeme spomenúť spoluprácu v oblasti cestovného
ruchu (prvá fáza vytvorenia siete cyklotrás, postupné splavnenie Baťovho kanála,
spolupráca vinohradníkov v rámci projektu Vínna cesta, organizovanie kultúrnych a
spoločenských podujatí), telekomunikácií (projekt TRICOM – transfer informácií),
poľnohospodárstva (projekt spracovania biomasy, zavlažovacie systémy), a zriadenie
ESC (Euroregio Service Centrum), ktoré koordinuje fond pre podporu malých projektov.
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Euroregióny v slovensko−českom pohraničí trpia rovnakými problémami ako ostat−
né euroregióny zasahujúce na územie Slovenska. Rovnako problematické je aj ich
financovanie. Vo všeobecnosti boli finančné zdroje slovenských euroregiónov obme −
dzené na peniaze zo štátneho rozpočtu a z podporných fondov a programov EÚ. Tie
boli navyše na slovensko−českej hranici poznačené tým, že na nej v rokoch 1999–
2001 nebol vyhlásený program Phare CBC. Čo sa týka štátnych financií, z rozpoč−
tových výdavkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2000, účelo−
vo určených na regionálny rozvoj, bolo vyčlenených na podporu euroregiónov
1 660 000 Sk, z ktorých plynulo 430 000 Sk pre Euroregión Beskydy. Na rok 2001
schválila vláda jednorázovú podporu pre euroregióny v objeme 2 550 000 Sk. Z nich
pripadlo euroregiónu Bílé–Biele Karpaty 310 000 Sk a Euroregiónu Pomora vie–Wein −
viertel–Jižní Morava 251 000 Sk. 

Od roku 2002 (kompetencie prešli na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvo−
ja SR) sa zmenila stratégia a euroregióny sú podporovane len na základe konkrétnych
projektov. Uznesením vlády SR č. 986 zo 17. 10. 2001 sú projekty systému podpory
euroregiálnych aktivít rozdelené do piatich oblastí:

a) ľudské zdroje – projekty zamerané na organizovanie vzdelávacích aktivít, se −
minárov a konferencií venovaných aspektom cezhraničnej spolupráce,

b) príprava plánovacích a rozvojových štúdií, koncepcií a stratégií v rámci
prihraničného regiónu, štúdií uskutočniteľnosti, ako aj predprojektových príprav
slúžiacich rozvoju technickej, dopravnej a informačnej infraštruktúry spájajúcej
regióny susediacich štátov,

c) ochrana a tvorba životného prostredia, príprava podkladových dokumentov pre
veľké investičné projekty v prihraničných regiónoch,

d) rozvoj cestovného ruchu – podpora marketingu krajinných priestorov a sídiel,
organizovania výstav, reklamných podujatí v oblasti cezhraničnej spolupráce,

e) práca s verejnosťou v euroregiónoch, podpora tvorby a realizácie kultúrnej a
spoločenskej prezentácie.

Uznesením vlády SR č. 473 z 11. 6. 2003 sú oblasti podpory rozdelené do dvoch
základných kategórií:

I. príprava podkladových dokumentov pre investičné projekty na území
euroregiónov podporené z domácich a zahraničných fondov,

II. aktivity zamerané na podporu posilnenia rozvojového potenciálu prihraničných
regiónov.

V roku bolo 2002 týmto spôsobom podporených 16 projektov (zapojených 11
euroregiónov) s celkovou dotáciou 17,6 mil. Sk a v roku 2003 spolu 28 projektov (10
euroregiónov) s dotáciou 6,4 mil. Sk. V tomto období teda bola znížená celková hod−
nota podpory, a to z dvoch dôvodov: neefektívne narábanie s finančnými prostriedka−
mi v predchádzajúcom období; snaha prideľovať dotácie len v prípade spolufinanco −
vania projektu. V rokoch 2004–2006 sa mala podpora euroregiónov zo štátneho
rozpočtu ustáliť s postupným zmierňovaním štátnej dotácie. Jej ťažisko by malo byť
presunuté do kategórie I (príprava podkladových dokumentov pre investičné projekty).
V roku bolo 2004 bolo spolu podporených 38 projektov (zapojených 11 euroregiónov)
s celkovou dotáciou 11,6 mil. Sk (pre roky 2005–2006 je naplánovaná dotácia cca 6
mil. Sk ročne). Celkovo smerovalo v období 2002–2004 do projektov pre euroregióny
35,6 mil. Sk, podporených bolo spolu 82 projektov. Po roku 2003, keď bolo fi −
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nancovanie rozdelené na kategórie I a II, smerovalo na projekty kategórie I spolu 12,1
mil. Sk a na projekty kategórie II spolu 5,9 mil. Sk. 

Tab. è. 16. Štátne dotácie pre euroregióny v rokoch 2002–2003

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Celkovo možno konštatovať, že euroregióny v slovensko−českom pohraničí (rovnako ako
ostatné euroregióny zasahujúce na územie Slovenska) sa v súčasnosti nachádzajú v
období prechodu z inštitucionalizačnej do realizačnej fázy, kedy bude nevyhnutné hľadať
ďalšie (externé) zdroje financovania, resp. spolufinancovania konkrétnych projektov – to
znamená nespoliehať sa len na štátnu podporu a podporu z eurofondov. Boom z rokov
1999–2001 by malo nahradiť v najbližšej budúcnosti obdobie stabilizácie a pre−
dovšetkým realizácie konkrétnych programov a úloh cezhraničnej spolupráce. Až potom
sa ukáže opodstatnenosť existencie jednotlivých euroregiónov a nevyhnutne nastane
určitá selekcia a kvalitatívna diferenciácia medzi nimi.

7. Geografická charakteristika a regionalizácia slovenskej časti slovensko−
českého pohraničia

7.1. Špecifiká slovensko−českej štátnej hranice a prihraničných regiónov

Slovensko−český úsek štátnej hranice a priľahlé prihraničné regióny, ktoré sú pred−
metom nášho výskumu, je značne neštandardný. Táto neštandardnosť je dôsledkom
niekoľkých špecifických prvkov, ktoré môžu byť stimulujúcim (napr. bod 3), ale aj brz−
diacim (napr. bod 4) prvkom rozvoja cezhraničnej spolupráce a formovania a koordiná−
cie cezhraničných väzieb.

1. Aj napriek viac ako 12−ročnej existencii môžeme stále považovať slovensko−
českú štátnu hranicu za novovzniknutú. Po dovŕšení zmien v režime colného vybavo−
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vania a v premiestňovaní, úpravách a výstavbe nových colných budov a objektov
prichádza opäť k zmene colného režimu v rámci EÚ. Kým po rozdelení federácie bolo
ustálenie tohto procesu veľmi pozvoľné a trvalo takmer desať rokov, po vstupe do Únie
by malo byť obdobie stabilizácie kratšie (pristúpením k Schengenu – pravdepodobne
v roku 2007).

2. Súčasné generácie (s výnimkou najmladších vekových skupín) majú vo svojej
pamäti stále zafixovaný bezproblémový prístup na územie ČR a vyrovnávajú sa (dife −
rencovane) s existenciou hranice ako bariéry a obmedzeniami sprevádzajúcimi jej pre−
chod.

3. V roku 1996 prišlo k úprave štátnej hranice na základe spracovania tejto prob−
lematiky spoločnou slovensko−českou rozhraničovacou komisiou.

4. V slovensko−českom prostredí absentuje jazyková bariéra, keď obyvateľstvo
slovenskej strany rozumie bez problémov českému jazyku a naopak. Tento fakt pra−
mení z dlhoročnej spoločnej existencie v spoločnom štátnom útvare (hlavne v prepo−
jenosti vtedajších elektronických médií) a je len veľmi ťažko odhadnúť, v akom rozsahu
zostane zachovaný pre nasledujúce generácie.

5. Prevažná časť slovensko−českej štátnej hranice prechádza pohoriami Vonkajších
Západných Karpát – zo severu na juh sú to postupne Jablunkovské medzihorie,
Moravsko−sliezske Beskydy, Turzovská vrchovina, Javorníky a Biele Karpaty (najdlhší
úsek). V najjužnejšej časti tvorí hranicu rieka Morava (tento fakt však nemožno
považovať výhradne za špecifikum tejto hranice, pretože prírodné bariéry bývajú
spravidla jedným z hlavných a najčastejšie používaných vodiacich prvkov pri vymedzo−
vaní štátnej hranice). 

6. Veľkú časť slovensko−českého pohraničia zaberajú chránené krajinné oblasti. Na
severe sa rozprestiera CHKO Kysuce (na českej strane na ňu nadväzuje CHKO Beskydy),
v strednom úseku hranice to je CHKO Biele Karpaty (CHKO Bílé Karpaty) a v najjužnejšej
časti sem zasahuje čiastočne CHKO Záhorie (bez nadväznosti na českej strane).

7. Jednou z charakteristických čŕt slovenskej časti slovensko−českého pohraničia
je výskyt rozptýleného osídlenia. Na slovenskej strane zasahujú z piatich hlavných
oblastí rozptýleného osídlenia Slovenska do tohto priestoru dve. Z oblasti rozptý −
leného osídlenia Javorníkov a Slovenských Beskýd zapadajú do sledovaného územia
tri zo štyroch podoblastí – Kysucká, Žilinská a Považsko−Bystrická a z oblasti roz −
ptýleného osídlenia v Bielych Karpatoch obe podoblasti – Myjavská a Trenčianska.
Obe spomínané oblasti sú niečím špecifické – prvá má najväčší celkový počet oby−
vateľov v obciach (aj spolu so svojou štvrtou podoblasťou – oravskou) a druhá najväčší
podiel obyvateľov na kopaniciach (Spišiak, 1998).

8. Napriek mnohým, aj v tejto kapitole spomínaným, paralelám oddeľuje slovensko−
česká hranica pri hodnotení na širšej regionálnej úrovni (úroveň mierne prekračujúca
samotné vymedzenie pohraničia) dve geograficky pomerne odlišné územia. Okrem
rozdielov v demografických štruktúrach sú to aj výrazné morfologické rozdiely, odlišná
štruktúra dopravných sietí atď.

9. Slovensko−česká hranica má dĺžku 252 km, aj na takomto krátkom úseku je
možné v slovenskej časti slovensko−českého pohraničia identifikovať viaceré štruk−
túrne aj funkčne diametrálne odlišné regióny (viď ďalej).

To sú len niektoré zo základných čŕt slovensko−českého pohraničia. Väčšina z nich
je výrazne špecifických, niektoré však možno zaradiť medzi obvyklé charakteristiky
vybraných typov prihraničných regiónov (napr. bod 5). V každom prípade je potrebný
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výrazne individuálny prístup pri posudzovaní, hodnotení a charakteristike tohto
územia.

7.2. Regionalizácia slovenskej časti slovensko−českého pohraničia

Regionalizácia slovenskej časti slovensko−českého pohraničia na základe intenzity
cezhranič ných väzieb bude vyžadovať zahrnutie teoretických predpokladov pre ich for−
movanie na jednej strane a reálne existujúcej skutočnosti na strane druhej. Pre obe
sme použili podľa nášho názoru najreprezentatívnejšie ukazovatele, ktoré budú posu −
dzované ako rovnocenné. Teoretickú časť bude reprezentovať cezhraničný interakčný
potenciál iV pre n = 5 (teda interakcia s piatimi najviac pôsobiacimi mestami z druhej
strany hranice), reálna skutočnosť bude zastúpená dochádzkou do zamestnania, pres−
nejšie podielom dochádzajúcich do zamestnania cez štátnu hranicu na celkovom
počte dochádzajúcich (pozn. keďže sa pohybujeme v prihraničnom priestore, môžeme
namiesto pracovnej migrácie pracovať s termínom dochádzka do zamestnania). V
tomto prípade boli použité momentálne jediné dostupné podrobné údaje o dochádzke
na úrovni obcí a to zo SĽDB z roku 1991. Aj keď absolútne počty Slovákov na trhu
práce v ČR sa výrazne zvýšili, dostupné údaje z obdobia medzi cenzami na úrovni
okresov nasvedčujú, že v hlavných smeroch dochádzky do zamestnania v pohraničí
neprišlo k prevratným zmenám. Jedinou výnimkou tohto tvrdenia je mierne oslabenie
dochádzkových tokov v severnej časti slovensko−českého pohraničia.

Dôvody, prečo boli vybrané práve tieto ukazovatele, sú nasledovné: cezhraničný
interakčný potenciál iV pre n = 5 je najvyváženejším teoretickým ukazovateľom
použitým v kapitole dopravno−sídelné väzby a zahŕňa v sebe dopravnú dostupnosť aj
veľkostnú štruktúru mestských sídel z moravskej strany hranice; dochádzka do
zamestnania najvýstižnejšie mapuje hlavné toky denného pohybu obyvateľstva a
zároveň to je najpoužívanejší ukazovateľ pre hodnotenie sídelných priestorových
väzieb. Dalo by sa polemizovať s tým, že do úvahy bol braný len jeden smer tohto
pohybu, opačný smer je však v tomto prípade minimálny (pozícia „slabší“ vs. „silnej −
ší“ národ) a v porovnaní s dochádzkou zo slovenskej do moravskej časti pohraničia
zanedbateľný. 

Rovnocennosť sme zabezpečili tým, že mediánu (medián bol braný do úvahy preto,
aby výsledok neovplyvnili niektoré veľmi extrémne hodnoty, ktoré boli hlavne pri
cezhraničnom interakčnom potenciáli evidentné) bola pri cezhraničnom interakčnom
potenciáli aj pri dochádzke priradená hodnota 1 a hodnoty u ostatných obcí boli
následne určené pomerným spôsobom (napr. ak by bol medián rovný 4 a hodnota
pri obci a rovná 5, po prepočítaní bude pri mediáne hodnota 1 a pri obci a hodnota
5 : 4, t. j. 1,2). Pri každej obci sme takto dostali dva údaje, ktorých súčet nám určil
intenzitu cezhraničných väzieb obce s územím moravskej strany slovensko−českého
pohraničia. 

Pri kartografickej interpretácii boli potrebné pri zaradení jednotlivých obcí do jed−
notlivých kategórií určité korektúry. Obce, ktoré sa vyskytli priestorovo individuálne v
určitej kategórii (nesusedili so žiadnou obcou tej istej kategórie) a nebolo to spô−
sobené žiadnou jednoznačnou prírodnou alebo umelo vytvorenou prekážkou, boli
zaradené do hodnotovo najbližšej kategórie takej, aby v nej bola zahrnutá minimálne
jedna susediaca obec (zabezpečila sa tak regulácia odchýlky, ktorá sa pri malých
súboroch ako sú obce pri dochádzke môže vyskytnúť). Takýmto spôsobom sme dosi−
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ahli regionalizáciu slovenskej časti slovensko−českého pohraničia na základe
cezhraničných väzieb vychádzajúc zo syntézy teoretických a reálnych ukazovateľov. 

Na základe dosiahnutých výsledkov sme pri hodnotení cezhraničných väzieb vyčle−
nili štyri základné kategórie regiónov (obr. č. 15):
� región s veľmi vysokou intenzitou cezhraničných väzieb s moravskou stranou,

– región s prevládajúcimi reálnymi cezhraničnými väzbami,
– región s prevládajúcim teoretickým potenciálom pre cezhraničné väzby,

� región s vysokou intenzitou cezhraničných väzieb s moravskou stranou,
� región so stredne vysokou intenzitou cezhraničných väzieb s moravskou stranou,
� región s nízkou intenzitou cezhraničných väzieb s moravskou stranou.

Severo−južná polarizácia v teoretických aj reálnych predpokladoch sa musela odzr −
kadliť aj do výslednej regionalizácie. Prvá kategórie s veľmi silnými cezhraničnými
väzbami sa takmer zhoduje v severnej časti s plochou okresu Čadca (bez obce Duna −
jov) a v južnej časti s plochou okresu Skalica (bez obcí Oreské a Lopašov, okrem toho
sem ešte spadá z hľadiska dopravnej polohy strategicky lokalizovaná obec Kúty). Na
základe výrazných rozdielov v spôsobe získavania vysokých výsledných hodnôt sme
túto kategóriu rozdelili na dve subkategórie: subkategória s prevládajúcimi reálnymi
cezhraničnými väzbami (sever) a subkategória s prevládajúcim teoretickým potenciá −
lom pre cezhraničné väzby (juh). Druhú kategóriu s vysokou intenzitou cez hra ničných
väzieb okrem okresu Kysucké Nové Mesto a podstatnej časti okresov Bytča a Senica
dopĺňajú tri obce okresu Púchov (Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lúky) a dve
obce okresu Myjava (Vrbovce, Myjava), lokalizované v priestore s dobrou dopravnou
dostupnosťou hranice v čiastočnom dosahu pôsobnosti silného zázemia miest se −
vernej a južnej strany moravskej časti slovensko−českého pohraničia. 

Obr. è. 15. Regionalizácia slovenskej časti slovensko−českého pohraničia

Na druhej strane stredne vysokú až nízku intenzitu cezhraničných väzieb má takmer
celé stredné Považie, okres Myjava (bez Vrboviec a Myjavy) a juhozápad okresu Senica.
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Sila cezhraničných väzieb je takmer v celom tomto priestore determinovaná rozmiest−
nením colných priechodov. Najnižšie pôsobenie moravskej strany je logicky v obciach
s najvyššou vzdialenosťou od štátnej hranice, t. j. v južných častiach považských
okresov. Nízku intenzitu cezhraničných väzieb však dosahujú aj niektoré obce vzdušnou
čiarou blízko k hranici, ale bez možnosti priameho spojenia s druhou stranou. Ich vývoj
a potenciálne možnosti rozvoja sú tým priestorovo značne obmedzené (sú dopravne
dostupné spravidla len v jednom smer – tzv. „obce na konci cesty“). Medzi také patria
obce Papradno, Horná Mariková a Dolná Mariková v okrese Považská Bystrica (už
spomínaná najhoršia dostupnosť moravskej strany), Zubák a Lednica v okrese Púchov,
Vršatské Podhradie a Krivoklát v okrese Ilava a Horná Súča a Dolná Súča v okrese
Trenčín (posledné dve dvojice obcí vyšli vo výslednej regionalizácii ako izolovaná jed−
notka spadajúca do najnižšej kategórie). Tieto obce si pri podpore prihraničných
regiónov zaslúžia najväčšiu pozornosť, pretože vzhľadom k svojej marginálnej polohe
majú aj najväčšiu predispozíciu k sociálno−ekonomickej marginalizácii. Z južnej časti
pohraničia majú nízku intenzitu cezhraničných väzieb obce Cerová, Prievaly, Plavecký
Peter z okresu Senica, čo je výsledkom špecifického rozloženia sídelnej siete na Záhorí
– bariérové pôsobenie Vojenského obvodu (vojenského výcvikového priestoru) Záhorie
obmedzujúce dopravné prepojenie západnej a východnej časti regiónu Záhoria (viac by
sa prejavilo, keby sme náš výskum rozšírili aj o okres Malacky). 

7.3. Schematický model slovenskej časti slovensko−českého pohraničia

Slovenskú časť slovensko−českého pohraničia môžeme podľa úseku štátnej hranice
rozdeliť na tri hlavné regióny: zo severu na juh to sú postupne región Kysúc, región
stredného Považia a re gión Záhoria. Každá z týchto oblastí zastáva vzhľadom k českej
strane a vytváraniu možností spolupráce s ňou rozdielnu pozíciu a má svoje charak−
teristické črty (obr. č. 16).

Región Kysúc
Tvoria ho okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto. V súčasnosti dopláca toto územie na
nesprávnu politiku zamestnanosti z obdobia socializmu, keď slúžil ako rezervoár pra−
covných síl pre krytie potrieb banského a hutníckeho priemyslu severnej Moravy. Z
tohoto dôvodu tu bolo lokalizovaných v minulosti minimum priemyselných aktivít. Štát−
na hranica oddeľuje v tomto prípade dva funkčne úplne rozdielne regióny. Práve
rozdielnosť regiónov na oboch stranách hranice mnohokrát podnecuje vytváranie
cezhraničných aktivít a rozvoj cezhraničných väzieb. V tomto prípade sú však silne jed−
nostranné (masová pracovná migrácia smerujúca zo slovenských okresov do
moravských okresov). Prípadný útlm ťažby uhlia a výroby železa, alebo prípadné zmeny
a obmedzenia v zamestnávaní občanov Slovenskej republiky v Českej republike by
mohli mať pre Kysuce nepredstaviteľné dôsledky a riešenie situácie zamestnanosti by
mohlo presiahnuť rámec síl a možností regiónu. 

Táto časť sa zároveň javí ako úsek s environmentálne najkritickejšou záťažou pre−
sahujúcou slovensko−českú štátnu hranicu. Oblasť Ostravskej panvy je charakteristická
vysokými hodnotami emisií tuhých látok, ako aj ostatnými emisiami (oxid siričitý, oxidy
dusíka, oxid uhoľnatý). V kontraste s tým je na slovenskej strane prírodné prostredie
narušené minimálne a môže slúžiť pri vytvorení vyhovujúcich podmienok ako rekreačné
zázemie priemyselného regiónu severnej Moravy. Preto sa tu v súčasnosti javí ako veľmi
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perspektívna možnosť rozvoja cestovného ruchu a turizmu. Dobré prírodné predpoklady
však nie sú podporené dostatočnou infraštruktúrou. Môžeme ju zhrnúť do niekoľkých
hlavných okruhov: zastaralá materiálno−technická základňa cestovného ruchu; nevy−
hovujúca dopravná infraštruktúra (malá hustota a nízka kvalita dopravnej siete); absen−
cia vysoko−kapacitných colných priechodov a takisto neštandartných colných priechodov
(určených len pre cyklistov, turistov a pod.). Bolo by dobré prípadné aktivity a investície
uberať týmto smerom, čím by sa vytvorila aj určitá komplementarita s českou stranou a
Kysuce by mohli vytvoriť rekreačné zázemie pre obyvateľstvo z druhej strany hranice,
ktoré žije v značne narušenom životnom prostredí.

Región stredného Považia
Zahŕňa okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom
a vypĺňa stredný úsek slovenskej časti slovensko−českého pohraničia. Podrobnejšia
analýza migračno−dochádzkových väzieb a dopravnej situácie (smery a intenzita auto−
busových a vlakových spojov) ukazuje menšiu orientáciu na moravskú stranu v porov−
naní s ostatnými úsekmi hranice. Kontakty prihraničných obcí sú najčastejšie zame −
rané na kultúrne a historické vzťahy prevažne len s vidieckymi sídlami z opačnej strany
hranice. Napriek tomu, že od roku 1993 je to prihraničný región, bariéra hranice tu v
podstate nezoslabila hospodárske a sociálne kontakty moravskou stranou, pretože tie
neboli ani predtým výraznejšie rozvinuté. Región ako celok nevykazuje znaky periférie,
je lokalizovaný na hlavnom slovenskom dopravnom ťahu a dokonca ho možno zaradiť
medzi najpriemyselnejšie (napriek tomu, že bol začiatkom deväťdesiatych rokov poz−
načený konverziou strojárskeho, hlavne zbrojárskeho, priemyslu) a ekonomicky najsil−
nejšie slovenské regióny. Na základe týchto skutočností a vzhľadom k jeho polohe ho
možno v rámci Slovenskej republiky charakterizovať ako strategický región s prevlá−
dajúcou dopravno−centrálnou funkciou. 

Pre priľahlé podhorské prihraničné vidiecke sídla je typická vysoká odchádzka do
zamestnania mimo obec, preto sa tu v súčasnosti začínajú aktivizovať drobné pod−
nikateľské prevádzky na báze zručností ľudí, ktorí doteraz odchádzali za prácou
(Spišiak, 1997). Napriek tomu sú tu jednoznačne dominujúce hlavne nodálne väzby
na priemyselné centrá stredného Považia. Hrozba marginality visí hlavne nad niek−
torými podhorskými obcami na úpätí prihraničných pohorí, toto však nie je zapríčinené
samotným vznikom hranice. Ich rozvoj by bol aj bez nej priestorovo obmedzený, pre−
tože existujúca komunikačná sieť determinuje ich prepojenie „s okolitým svetom“
na jeden smer. Úplne rovnaká situácia je však aj pri vidieckych obciach lokalizovaných
na úpätí pohorí lemujúcich Považské podolie z druhej strany rieky Váh.

Špecifickú pozíciu má okres Bytča. Teoreticky by mal prirodzene priestorovo nadväzo−
vať na región stredného Považia v jeho severnej časti, ale z hľadiska cezhraničných väzieb
a orientácie na moravskú je viac podobný regiónu Kysúc. Platí preň rovnaká charakteris−
tika ako pre okres Kysucké Nové Mesto – pomerne vysoká intenzita cezhraničných väzieb
(prebiehajúce prostredníctvom colných priechodov Makov – Horní Bečva, resp. Makov –
Velké Karlovice), mierne zoslabovaná pôsobením Žiliny.

Región Záhoria
Tvoria ho okresy Skalica a Senica. V porovnaní s ostatnými úsekmi prihraničných
území má najvýznamnejšie postavenie z hľadiska makropolohy. Prechádzajú tu hlavné
dopravné ťahy (železničný aj cestný) spájajúce hlavné mestá Bratislavu a Prahu (prí−

52 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



padne i Brno), ktoré majú v rámci oboch republík úplne špecifické (dominantné)
postavenie. Toto prepojenie je na vyššom hierarchickom stupni súčasťou dôležitého
európskeho severozápadno−juhovýchodného ťahu Berlín – Praha – Bratislava –
Budapešť – Atény.

Severná časť Záhoria sa zároveň javí ako oblasť s najvyvinutejšími cezhraničnými
väzbami s Českou republikou (nie sú zamerané úplne jednostranne a zasahujú širšie
spektrum okruhov spolupráce). Špecifikom sídelnej štruktúry tu je trojmestie rozdelené
štátnou hranicou – Hodonín, (prípadne ešte aj kúsok vzdialenejšia Břeclav), resp. Holíč,
Skalica, čo vytvára veľmi dobré východiskové predpoklady pre vznik medzisídelných
väzieb (Skalica a Holíč sú zároveň jedinými hraničnými mestami s Českou republikou).
Okres Skalica má zo slovenských okresov tiež výrazne najvyšší podiel obyvateľstva
českej a moravskej národnosti (2,7 % v roku 2001) a medzi slovenskými mestami má
tento primát Holíč pred Skalicou. Napriek mnohým legislatívnym obmedzeniam tu
pretrváva aj spolupráca vo sfére výroby a služieb s partnermi z Moravy. Kooperácia výrob−
ných subjektov, nových podnikateľských subjektov a služobných zariadení je aj po rozde−
lení pomerne intenzívna a vzájomne výhodná (Slavík, Halás, 1998). 

Obr. è. 16. Schematický grafický model slovenskej časti slovensko−českého pohraničia
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V regióne Záhoria bola v porovnaní s ostatnými úsekmi slovensko−českej štátnej
hranice cezhraničná spolupráca ako prvá v určitej forme aj oficiálne podložená. Prvou
organizáciou potvrdzujúcou túto skutočnosť bol Spolok pre podporu Pomoravia (so
slovenskou aj českou účasťou), ktorý vznikol v roku 1992 (ako spolok s medzinárod−
ným prvkom mohol byť zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky až
v roku 1993) a za svoj hlavný dlhodobý cieľ si vytýčil splavnenie rieky Moravy a vybu−
dovanie kanála Dunaj – Morava – Odra – Labe. V súčasnosti prebiehajú práce na
oživení malej vodnej turistiky po tzv. Baťovom kanáli a pre vyhliadkové plavby bol
splavnený úsek Veselí nad Moravou – Petrov. V najbližšej budúcnosti sa plánuje
predĺženie smerom k hranici so Slovenskom a na vodnú cestu tak bude napojená aj
Skalica (Slavík, 1998). Okrem splavnenia rieky Moravy a jej následného energetic −
kého využitia sa spolok snaží aj o splnenie niektorých ďalších čiastkových cieľov – pos−
tupný rozvoj cestovného ruchu a turizmu v regióne Pomoravia, vytváranie nových pra−
covných príležitostí, udržiavanie dobrých susedských vzťahov na rieke so zvláštnym
dôrazom na ekológiu, tvorba propagačných materiálov a pod. Okrem toho ešte pred
vznikom euroregiónov fungovalo združenie INFOREG – Záhorie, na ktorom okrem
slovenskej a českej strany participoval i región Dolného Rakúska (Slavík, Halás,
1998).

Severovýchodne od okresov Skalica a Senica je lokalizovaný okres Myjava, ktorý
podľa svojho charakteru nemožno zaradiť ani k regiónu stredného Považia, ani k
regiónu Záhoria. Jeho orientácia na moravskú stranu nie je výrazná, okrajové
prihraničné oblasti sa však vyznačujú aj nevyhovujúcou dopravnou dostupnosťou do
slovenských regionálnych centier.

8. Perspektívy rozvoja cezhraničných väzieb a cezhraničnej spolupráce
v slovensko−českom pohraničí 

Rozdelenie Československa je nezvratným faktom a zároveň znamená, že zodpoved−
nosť za situáciu v oboch krajinách preberajú ich občania a politické reprezentácie,
ktoré vzišli zo slobodných volieb. Treba si priznať, že vývoj akoby dával v počiatočnom
štádiu (deväťdesiate roky) viac za pravdu tým zástancom a iniciátorom rozdelenia,
ktorí považovali Slovensko za brzdiacu časť spoločného štátu s nejasnou zahranič−
nopolitickou orientáciou a nepripravenú k efektívnej harmonizácii smerov a tempa pol−
itického a ekonomického rastu. Postupne sa však aj situácia na Slovensku stabilizo−
vala, v niektorých parciálnych oblastiach ekonomickej transformácie dokonca po roku
2002 Českú republiku predbiehame. 

Obdobie po rozdelení federácie je spojené s ochladnutím a utlmením vzájomných
vzťahov Slovenskej republiky a Českej republiky. Svoj podiel na tom má izolacioni−
stická zahraničná politika Slovenska, ako aj politický postoj Českej republiky v období
rokov 1992–1997, ktorý spočíval v postavení alternatívy: buď stredoeurópska spolu −
práca alebo EÚ; vyplývajúci predovšetkým z falošného presvedčenia, že cesta do
európskych štruktúr bude hladká, rýchla a uľahčená sólo formou (Zajac, 1999). Tento
postoj narušil aj celkovú spoluprácu v stredoeurópskom priestore, ktorá mala v tejto
etape vývoja viac−menej formálny charakter a bola znovuobnovená premiérmi krajín V4
až v roku 1998. Zlepšili sa i slovensko−české vzťahy, čo sa prejavilo v novej spoluprá−
ci v oblasti kultúry, školstva, v otázke uznávania dvojitého občianstva a pod. Vzťahy v
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rámci V4 však boli znovu narušené vnášaním nacionalistických tém do predvolebnej
kampane v roku 2002 (Česká republika, Maďarsko, Slovensko).

Ak sa chceme sústrediť na budúci vývoj z pohľadu zmeny a prípadnej stabilizácie
funkcie slovensko−českej štátnej hranice, najdôležitejším a zároveň determinujúcim
aspektom bude vývoj v rámci integrovanej Európy. Kým ešte do roku 2001 bolo možné
len hodnotiť rôzne varianty scenárov integračného vývoja (Řehák, Dokoupil, 2001), v
súčasnosti je namieste diskusia o hľadaní plnohodnotného miesta nových členských
krajín v Európskej únii. 

Formovanie mocenskej rovnováhy (hlavne po rozšírení) v EÚ v spojitosti premen−
livosťou postojov viacerých členských štátov ponúkajú príležitosť pre budovanie pozície
aj krajinám strednej Európy. Môžu totiž flexibilne prispôsobiť povahu visegrádskej
spolupráce a pomôcť k získaniu dôstojného miesta v EÚ. Spojené hlasy Českej repub−
liky, Maďarska, Poľska a Slovenska v Rade EÚ zodpovedajú dvojnásobku počtu hlasov
(podľa zmluvy z Nice), ktoré majú v tomto kľúčovom orgáne po 1. 5. 2005 každá zo šty−
roch veľkých krajín Únie (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia). Slováci, Česi
a Maďari majú okrem závislosti od týchto krajín možnosť vytvoriť aj určitú formu „podu naj −
skej“ alebo „exhabsburgovskej“ koalície menších štátov. S hlasmi Rakúska a Slovinska
by získali váhu 1,5−násobku veľmoci (45 hlasov oproti 29 hlasom každej zo štyroch
spomínaných krajín). Tieto čísla môžu byť schválením novej ústavy zmenené (zoslabenie
vplyvu menších krajín), nič to ale nemení na tom, že postupné slabnúce postavenie jed−
notlivých malých krajín si vynúti ich rozsiahlejšiu skupinovú spoluprácu. Dôležitá bude
hlavne v prípadoch potreby zablokovania pre nich nepriaznivých rozhodnutí.

Situácia prihraničných regiónov sa podstatnejšie mení len v slovensko−maďarskom
a slovensko−poľskom priestore. S týmito krajinami sme doteraz nemali nadštandard−
ný hraničný režim, po 1. máji 2004 preto (pozvoľne) prichádza k výraznému potlače−
niu bariérového efektu hranice. Doteraz bariérovosť existovala len na základe prírod−
ných prekážok (výrazný horský chrbát s Poľskom, Dunaj s Maďarskom). Nepríde k
naplneniu katastrofického scenára (integrácia krajín V4 bez Slovenska), ktorý by mal
pri vzťahu s Maďarskom negatívne hlavne spoločenské dôsledky (oddelenie oby−
vateľstva maďarskej národnosti na Slovensku a v Maďarsku schengenskou hranicou,
možné neprirodzené narušenie národnostných a rodinných väzieb, citové dôsledky),
pri vzťahu s Poľskom by bola pre obyvateľstvo zmena najnepríjemnejšia v ekonomic −
kej oblasti (regulácia obchodnej činnosti – nákupy). 

Na rozdiel od Maďarska a Poľska sa situácia vo vzťahu k Českej republike radikál−
nejšie nemení. V slovensko−českom prostredí už existovali dohody o voľnom pohybe
osôb (vzájomnom zamestnávaní), možnosti štúdia na univerzitách druhej krajiny bez
regulácie, voľnom pohybe tovaru (colná únia) a pod. Príde len k zefektívneniu a neskôr
zrušeniu colného vybavovania, odstráneniu čakacích dôb na hraniciach a možnosti
prechodu slovensko−českej hranice mimo colných priechodov nielen pre Slovákov a
Čechov, ale aj pre ostatných občanov členských krajín EÚ.

To sú možnosti vývoja prihraničných regiónov, ktoré boli doteraz viac ovplyvňované
celkovým politcko−ekonomickým vývojom Slovenskej republiky. Integračný proces kra−
jín by mal zároveň znamenať integráciu na regionálnej úrovni (integrácia prihraničných
regiónov). Treba ju opierať o príklady obdobných postupov v západnej Európe, kde sú
s nimi oveľa väčšie skúsenosti a majú v niektorých prípadoch viac ako štyridsaťročnú
tradíciu. Preto je potrebné zmapovať jednotlivé organizačné formy integrácie
prihraničných oblastí a zároveň hľadať tie, ktoré by v najväčšej miere vyhovovali nášmu
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územiu. Pritom je nevyhnutné, aby vnímanie a posudzovanie cezhraničných aktivít
nebolo len vytrhnuté z kontextu, ale aby bolo hodnotené ako súčasť regionálneho
rozvoja príslušných regiónov s ohľadom na využitie individuálnych daností a predpok−
ladov konkrétneho územia. 

Napriek tomu, že situácia v prihraničných regiónoch bola u nás doteraz z dôvodu
pomerne vysokého stupňa centralizácie výrazne ovplyvňovaná hlavne celorepub−
likovým vývojom, v národných územnoplánovacích dokumentoch nebola cezhraničná
spolupráca riešená osobitne. Koncepcia územného rozvoja Slovenska (posledný návrh
z roku 2001) hovorí o naviazaní na európsku sídelnú sieť, hlavne na aglomerácie
celoeurópskeho významu – ostravskú aglomeráciu ako širšiu súčasť katovickej aglo −
merácie, na nižšej úrovni sídelný pás moravských miest pozdĺž hranice so SR. Pokiaľ ide
o slovensko−českú hranicu, uvádza sa ako najvhodnejšia pre integráciu oblasť Holíča
a Skalice s oblasťou Hodonína a Strážnice, resp. región v okolí Čadce a Jablunkova.
V územných plánoch VÚC (s Českou republikou susedia Žilinský, Trenčiansky a
Trnavský) je zahrnutých len málo konkrétnych krokov smerujúcich k realizácii
cezhraničnej spolupráce. Týkajú sa hlavne oblasti cestovného ruchu, rekreácie a tu −
ristiky (predovšetkým budovanie cyklotrás), rozvoja dopravnej infraštruktúry, technic −
kej infraštruktúry a verejnoprospešných stavieb. Najviac zmien je plánovaných v rámci
Trnavského kraja. Celkovo však tieto dokumenty sú skôr formálneho charakteru
a nereagujú dostatočne flexibilne na pomerne dynamický vývoj prihraničných regiónov.

Cezhraničná spolupráca a integrácia prihraničných regiónov, ktorá je predpokladom
pre širšie integračné procesy, sú vysoko pozitívne javy zasluhujúce si našu podporu.
Potláčajú izolacionizmus, ktorý môže mať rôzne podoby nacionalizmu, šovinizmu,
rasizmu, xenofóbie, separatizmu, absolutizácie regionálnych, národných, ale aj lokál−
nych zvláštností, hospodárskych, kultúrnych, jazykových, sociálnych, technických a
technologických nadradeností. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť pre mladé demokra−
cie (Slovenskú republiku aj Českú republiku takto možno označiť), ktoré nie sú dote −
raz úplne konsolidované a existuje v nich nie úplne nereálna hrozba, že nacionalis −
tické a populistické elity môžu začať rozhodovať o veciach verejných. 

9. Zhrnutie

Z hľadiska komplexnosti riešenia vybranej problematiky a snahe zachytiť ju v rámci
širších priestorových súvislostí ponúka predkladaná štúdia pomerne široký záber infor−
mácií a poznatkov. Z tohto dôvodu sa snažíme najdôležitejšie závery sformulovať
prehľadnou formou zoradené do niekoľkých základných bodov.

I. Do deväťdesiatych rokov boli v rámci spoločného štátu a centrálneho pláno−
vania väzby medzi Slovenskou republikou a Českou republikou asymetrické (jednos−
tranné, polarizované). Prechod na trhové hospodárstvo a rozdelenie federácie však
znamenali ešte väčší posun k asymetrickosti. Dôvodom tejto skutočnosti bola počia−
točná väčšia akcelerácia spoločensko−ekonomického vývoja v ČR a niekoľkoročné
oneskorenie transformačných procesov v SR. Po roku 2002 prichádza aj na Slovensku
k väčšej akcelerácii reformných procesov (svojou priamočiarosťou dokonca predbieha −
júcich reformy v ČR), bude preto zaujímavé sledovať ich priebeh (príp. úspeš nosť), ako
aj vplyv na vývoj vzájomných slovensko−českých väzieb. 

II. Druhým podstatným dôsledkom prechodu z centrálne plánovaného
hospodárstva na trhové hospodárstvo bol posun vo väzbách od monotónnosti
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(ustálený vývoj, plynulé znižovanie alebo plynulé zvyšovanie intenzity) smerom k
nepravidelnosti, ktorý bol takisto ešte znásobený rozdelením federácie. Vývoj väzieb
veľmi citlivo reagoval na radikálne spoločensko−ekonomické zmeny, ale aj parciálne
zmeny menšieho rozsahu vyplývajúce z postupnej liberalizácie prostredia. Niektoré
ukazovatele boli viac ovplyvnené rokom 1989 (makroekonomický vývoj a väzby na
celorepublikovej úrovni), niektoré rokom 1993 (okrem väzieb na celorepublikovej
úrovni, významné zmeny v cezhraničných väzbách a priame ovplyvnenie každodenného
života obyvateľov slovensko−českého pohraničia). 

III. Cezhraničné väzby sú neporovnateľne rozvinutejšie v severnej a južnej časti
slovensko−českého pohraničia. V jeho strednom úseku vzhľadom už na spomínanú
jednosmernosť s prihliadnutím na geomorfologickú a dopravno−sídelnú štruktúru
územia slovenskej časti slovensko−českého pohraničia je orientácia na moravskú
stranu menej výrazná, keď sa jednoznačne prejavuje zvýšená interakcia obcí nižších a
stredných veľkostných kategórií na regionálne centrá stredného Považia.

IV. Napriek tomu, že intenzita cezhraničných väzieb je vysoká v severnej aj južnej
časti slovensko−českého pohraničia, majú výrazne odlišný charakter. Teoretické pred−
poklady pre formovanie väzieb a spolupráce sú jednoznačne najvyššie v najjužnejšej
časti. Okrem dobrej priepustnosti štátnej hranice to je aj lokalizácia mestských sídiel
v jej tesnej blízkosti. Vytvára to možnosť medzisídelných väzieb a zároveň vzhľadom k
malým dopravným vzdialenostiam môžu vznik väzieb evokovať už minimálne rozdiely v
parciálnych spolčensko−ekonomických zložkách, kvôli ktorým sa oplatí cestovať cez
hranicu. Oproti tomu na severe sú k mobilite cez hranicu potrebné oveľa väčšie
rozdiely, ktoré tu v skutočnosti boli (aj v súčasnosti ešte stále sú, aj keď po nutnej
reštrukturalizácii ťažkého priemyslu v oblasti severnej Moravy sa mierne znížili) veľmi
podstatné. Preto aj napriek (v porovnaní s juhom) menším teoretickým predpokladom
je u obyvateľov Kysúc vysoká orientácia na mestské centrá ostravsko−karvinskej
oblasti. Tie sú síce na rozdiel od Hodonína alebo Břeclavi vzdialenejšie od hranice,
ale značne ich prevyšujú početnosťou aj veľkostnou štruktúrou. Vývoj však po rozde−
lení stále viac začína smerovať k naplneniu teoretických predpokladov a cezhraničné
väzby a cezhraničná spolupráca na severe v porovnaní s juhom začínajú stagnovať. 

V. Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca sú posilňované v regiónoch,
ktorými prechádzajú hlavné dopravné ťahy nadregionálneho významu. Opäť sa to najvi−
ac prejavuje v južnej časti, kde prechádza dopravný koridor spájajúci hlavné mestá
Bratislavu a Prahu, ktoré v transformačnej etape zvýraznili svoju spoločensko−eko−
nomickú pozíciu v rámci vnútroštátneho priestoru. Navyše je juh lokalizovaný v jadrovej
stredoeurópskej zóne (zoskupenie miest Viedeň, Bratislava, Brno, príp. Budapešť). Vo
všeobecnosti sa bariérový vplyv hranice v okolí hlavných ťahov znižuje a výhodná
dopravná poloha sa stáva jedným z najdôležitejších impulzov ekonomického rozvoja (v
budúcnosti po komunikačnom prepojení na rakúsku stranu možno s týmto efektom
počítať v celom úseku Bratislava−Kúty).

VI. Celková intenzita mobility cez slovensko−českú štátnu hranicu je najviac
ovplyvnená dennou dochádzkou do zamestnania zo Slovenskej Republiky do Českej
republiky. V smere SR – ČR sa zmenili aj hlavné dôvody ciest cez hranicu, keď v
dôsledku celospoločenského hospodárskeho vývoja vzrástlo zastúpenie ciest motivo−
vaných ekonomickými pohnútkami (zamestnanie, nákupy) a to na úkor ciest za
kultúrno−spoločenským účelom (návšteva príbuzných a známych, kultúrne podujatia).
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VII. Cezhraničná spolupráca v slovensko−českom pohraničí je v prechode medzi
počiatočnou inštitucionálnou a následnou realizačnou fázou (na Slovensku to možno
konštatovať o cezhraničnej spolupráci všeobecne, v Českej republike je o niečo ďalej
cezhraničná spolupráca s Nemeckom). Prvé euroregióny sa tu začali formovať až kon−
com deväťdesiatych rokov a to nie ako produkt, ale ako možný generátor budúcej
cezhraničnej spolupráce. Tá bola tesne po rozdelení zo strany SR a ČR podporovaná
len minimálne, zo strany EÚ boli v prvej fáze podporované len prihraničné regióny pri−
amo susediace s EÚ. Pre realizáciu konkrétnych projektov bude do budúcnosti nájsť
aj ďalšie alternatívne možnosti ich financovania (spolufinancovania).

VIII. Ukázal sa veľmi vysoký vplyv celorepublikovej úrovne na vzájomné väzby
všeobecne a takisto i na cezhraničné väzby a cezhraničnú spoluprácu. V slovensko−
českom prostredí sú stále ešte nadštan dardné vzťahy, v postoji k ostatným suse−
diacim krajinám však stále registrujeme veľké množstvo regulačných opatrení, pro−
tekcionizmus a paternalizmus (platí aj pre EÚ vo vzťahu k nečlenským krajinám). Je
jednoznačné, ako každá regulácia a deregulácia menila správanie obyvateľstva a jeho
mobilitu (práca, štúdium, obchod, dane a pod.). Ďalšie možné regulačné vplyvy štátu
by mali byť obmedzené prenosom kompetencií na regionálnu a lokálnu úroveň, čo by
bolo aj štartovacím impulzom cezhraničnej spolupráce. Jej rozvoju by mala pomôcť aj
plnohodnotná integrácia do európskych štruktúr, ktorá by mala byť zároveň garanciou
zachovania nadštandardných vzťahov (ich rozšírenia na ostatné krajiny), aj keď dôležitý
v tomto prípade bude aj samotný vývoj v rámci EÚ.

IX. Aktivizácia cezhraničnej spolupráce je dôležitá hlavne z toho dôvodu, že
prihraničné regióny sa častokrát vplyvom pôsobenia politickej hranice ako bariéry
dostávajú na okraj ekonomického a sociálneho vývoja a môžu sa stať marginálnymi
územiami. V závislosti od budúceho vývoja európskych integračných procesov je
možné v slovensko−českom pohraničí zosilnenie ale aj opätovné zoslabnutie barié −
rových efektov. Z dlhodobého hľadiska je však zrejmé, že hranica medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou je mimoriadne dobre disponovaná ako pre úplnú in −
teg ráciu, tak i pre separáciu regiónov pozdĺž nej. Zároveň platí, že určité časti tejto
hranice sú disponované skôr pre integráciu (územie zhruba medzi Kútami a Stráž −
nicou), iné viac pre separáciu (Javorníky). Prevažná časť hranice nie je jednoznačne
disponovaná k jednej či druhej funkcii a obe krajné funkcie môže v prípade nutnosti
plniť (Řehák, 1997). V období 1993–2004 sa našťastie nepotvrdil jednoznačný posun
v smere k nezvratnej marginalizácii spôsobenej vznikom štátnej hranice.
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Határon átnyúló kapcsolatok és határ menti együttműködés Szlovákia
és Csehország között

Összefoglalás

A tanulmány a szlovákiai cseh kisebbség területi kiterjedését és a szlovák–cseh határ
menti együttműködések formáit elemzi, feltárva a határ menti kapcsolatok politikai, tár−
sadalmi, infrastrukturális és természeti feltételeit és környzetét. A szerző kiemelten
kezeli a határ menti kulturális és gazdasági kapcsolatok tartalmát, a határ menti
régiókat érintő ingázás jellegét, valamint a szlovák–cseh határ menti euroregionális
együttműködések szerkezeti sajátosságait az ország többi euroregionális együttműködé−
seivel szemben. Megállapítja, hogy a kormányzati szerveknek az elkövetkező években
kiemelten kellene az ország határ menti régióinak fejlesztését és a határ menti régiók
összekapcsolódását támogatnia, ugyanis az ország határvidékeinek társadalmi−gaz−
dasági felemelkedését a csehszlovák/szlovák kormányok nemcsak a múltban, hanem
a napjainkban is perifériaként kezelik, mint ahogy azt a 2001−ben elfogadott Szlovákia
Területfejlesztési Koncepciója is alátámasztja.

Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca





1.2. A KI SEBB SÉ GEK TE LE PÜ LÉ SI SZIN TŰ ET NI KAI SZEG RE GÁ CI Ó JÁ NAK

VIZS GÁ LA TA SZLO VÁ KIA JÁ RÁ SA I BAN

(A dél−szlo vá ki ai ma gyar lak ta já rá sok dis sz im i lar itási mu ta tói a 2001. évi
nép szám lá lás ada tai alap ján)

Skú manie etnick ej seg regá cie menšín na úrovni sídiel v okre soch Sloven s ka

1. Be ve ze tő

A kü lön fé le tár sa dal mi cso por tok szeg re gá ci ó ja, s azon be lül is tér be li el kü lö nü lé sük
kér dés kö re a mo dern tár sa da lom tu do mány ok egyik alap ve tő té má ja. A tár sa dal mi
szeg re gá ció a szo ci o ló gia szá má ra el ső sor ban a te le pü lé se ken be lül fel is mer he tő je −
len ség ként vált ki vált kép pen fon tos ku ta tá si te rü let té – el ső sor ban a gyor san nö vek −
vő nagy vá ros ok egyéb ként is ös  sze tett szer ke ze tű né pes sé gé nek vizs gá la ta kap csán. 

Tér tu do má nyi jel le gé nél fog va a tár sa da lom föld rajz a te le pü lé se ken be lül ki ala ku −
ló szeg re gá ció kü lön bö ző faj tá i nak vizs gá la ta mel lett, ki te kin tés sel a tá gabb föld raj zi
vo nat ko zá sok ra is, a te le pü lés szer ke zet bel ső ta go ló dá sá nak ér tel me sze rint ki ala ku −
ló, s hang sú lyo zot tan a tér be li ség je gye it hor do zó el kü lö nü lé se ket igyek szik fel tár ni és
át ala ku lá suk irá nya it nyo mon kö vet ni. A tár sa da lom föld rajz rész disz cip lí ná ja ként az et −
ni kai föld rajz szá má ra ér te lem sze rű en adó dik a fel adat, hogy az et ni kai tér szer ke zet
meg je le ní té sé nek cél já tól ve zérel ve, a te le pü lés szer ke zet szint je i re ala poz va le ír ha tó,
et ni kai hát te rű szeg re gá ci ót a ma ga esz kö ze i vel és mód sze re i vel igye kez zék mi nél
mély re ha tób ban fel tár ni. 

Az aláb bi ak ban egy az et ni kai föld rajz elem zé si esz köz tá rá ba is tar to zó egy sze rű
vizs gá la ti mód szer ered mé nyei egy ré szé nek köz zé té te lé vel a Szlo vá kia te le pü lés szer −
ke ze tén be lül ki ta pint ha tó et ni kai−nem ze ti sé gi okok ra vis  sza ve zet he tő szeg re gá ció ál −
ta lá nos jel leg ze tes sé ge i nek, il let ve ez zel kap cso lat ban né hány alap ve tő ös  sze füg gés
fel tá rás ra te szek majd kí sér le tet.

Ma gá tól ér te tő dő, hogy az et ni kai szeg re gá ció tár sa dal mi ha tá sa i nak – „ál dá sa i −
nak és át ka i nak” – meg íté lé se olyan ér zé keny, szer te ága zó és nap ja ink ban is meg le −
he tő sen vi ta tott prob lé ma, amely nek meg ér té sé hez az et ni kai föld rajz leg fel jebb sze −
rény ada lé kok kal szol gál hat. 

2. Te rü le ti egyen lőt len sé gi mu ta tók és al kal ma zá suk

A te rü le ti egyen lőt len sé gi mu ta tó kat a re gi o ná lis tu do mány és a tár sa da lom föld rajz
kü lön fé le „...ter mészeti, gaz da sá gi, tár sa dal mi je len sé gek te rü le ti dif fe ren ci ált sá gá -
nak mé ré sé re ... a kü lön bö ző tár sa dal mi cso por tok te rü le ti szeg re gá ci ó já nak
feltárására...”1 al kal maz za. A nem ze ti sé gi meg osz lás tér szer ke ze té nek fel tá rá sá ra irá −
nyu ló et ni kai föld raj zi vizs gá la tok so rán az ilyen tí pu sú te rü le ti egyen lőt len sé gi mu ta −
tók szá mí tá sa ré vén ren del ke zés re ál ló mé rő szá mok ra na gyon nagy szük ség van; nél −

1 Nemes Nagy, 1984, 65–66. p.
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kü löz he tet le nek ugyan is az ös  sze ha son lí tó elem zés ék meg ala po zá sá nál. Ezek a mu −
ta tók – töb bek kö zött – a nem ze ti sé gi meg osz lás szem pont jai sze rint is ér tel mez he −
tők, s le he tő vé te szik olyan, a ku ta tott tér ség egé szé re vo nat ko zó mé rő szá mok ér té −
ke lé sét, ame lyek idő be li vizs gá la ta egy ér tel mű ké pet ad a tér szer ke zet jel le gé ről, il let −
ve át ala ku lá sá nak ál ta lá nos irá nyá ról. 

2.1. A dis sz im i lar itási index2

A tár sadalom föl dra jzi elem zé sek alap esz kö zé nek szá mí tó mu ta tók kö zé tar to zik az ún.
Hoover−in dex3 is; egy „... meg osz lá si vi szony szám okon ala pu ló ... te rü le ti egyen lõt len -
sé gi mutató...”4 A ré geb bi szak iro da lom ban ne vez ték kon cent rált sá gi index−nek is, „...
amely a jó val ál ta lá no sabb dis sz im i lar itási in de xek spe ci á lis al kal ma zá sá nak te kint −
he tő”. Ez a mu ta tó „...kel lően tö mör, kön  nyen ke zel he tő for má ban jel zi ... az elos z −
lás(ban) ... vég be ment vál tozá sokat.”5

A dis sz im i lar itási in dex eb ben a for má ban min dig két vizs gált, ös  sze vett je len ség
tér be li el osz lá sá ban je lent ke ző egyen lőt len sé gek mér té két ad ja meg. Az egyen lőt len −
sé gek ak ként ala kul hat nak ki, hogy kü lön bö ző okok foly tán az adott tér ség rész egy sé −
ge i ben a mé rés idő pont já ban a két ös  sze vett je len ség más−más in ten zi tás sal van je −
len, vagy kü lön bö ző arány ban mu tat ha tó ki.

A Hoover−féle te rü le ti egyen lőt len sé gi mu ta tó, vagy dis sz im i lar itási in dex Ne mes
Nagy ér tel me zé se sze rint „...konkrét je len tést hor doz: meg mu tat ja, hogy az egyik te −
rü le ti je len ség hány szá za lé kát kel le ne át cso por to sí ta ni a te rü let egy sé gek kö zött ah −
hoz, hogy a te rü le ti meg osz lá sa azo nos le gyen a ve le ös  sze ve tett jelen ségév el.”6 A
dis sz im i lar itási mu ta tót emel lett, köz vet ve, az as  szi mi lá ció sta tisz ti kai ve tü le té nek
egyik le het sé ges, re gi o ná lis szin tû in di ká to ra ként is szá mon tartják.7 Eb ben a szű −
kebb ér te lem ben a Hoover−in dex adott ér té ke fel fog ha tó úgy is, mint az et ni kai „töm −
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2 „Indices of segregation – Measures of the degree of residential separation of sub−groups within a wider
population. The development of meaningful indices of segregation has been fundamental to the study
of social stratification and residentisl differentiation in urban areas. ... Most studies of segregation
have used one of two simple indices to summarize differences between two spatial distributions. The
indices vary from 0−100 and indicate the percentage redistribution necessary over a set of districts.
First, the index of residential dissimilarity indicates the percentage difference between the distributions
of two component groups of population...” (Philip Ogden) Johnston, R. J. & al., 2004,  pp. 379–380.

3 A mutató számítására szolgáló képlet a következő:

ahol az általam vett értelemben;
ai= az i−edik község „a” nemzetiségű lakosságának százalékos aránya
a járás összes (k) községének „a” nemzetiségű lakosságából                          
bi= az ki−edik község „b” nemzetiségű lakosságának százalékos
aránya a járás összes (k) községének   „b” nemzetiségű lakosságából.
(Vö. Nemes Nagy, 1998, 52. p. skk.)

4 Nemes Nagy, 1984, 70. p.
5 Bene L.–Tekse K., 1966, 29. p.  skk.
6 Nemes Nagy:  i. m. 71. p.
7 Vö. Johnston & al., 2004, pp. 731. – Segregation. Továbbá: A mutató értékeinek számítása révén kiraj −

zolódó tendenciák megerősíthetik, hogy a térszerkezet alakulása fő vonásaiban a „tömbösödés”, vagy
a fokozatos elkeveredés felé mozdult el. Ha ugyanis a szórvány−helyzetű közösségek aránya növekszik,
akkor joggal feltételezhetjük az asszimilációs folyamatok erőteljes kibontakozását. A tömbszerű
elkülönülés jellegének erősödése viszont a változások hátterében az esetleges korábbi szórványok
asszimilációjára utaló jeleket is sejtet. Nyilvánvaló azonban, hogy bár a folyamat következményeit jól
olvashatóan megjeleníti, egyértelmű jelzést magáról az asszimilációról ez a mutató nem adhat.
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0Ł H<100; ĺai=100 & ĺbi=100,
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bö sö dés” fo lya ma tá nak egyes fá zi sa it, il let ve a „szór vány”−hely zet ál la po tát meg kö ze −
lí tő leg meg ha tá ro zó jel zõ szám.

2.2. A mu ta tó ered mé nye i nek ér tel me zé si le he tő sé gei

A mu ta tó ma xi má lis ér té ke (100) úgy ér tel mez he tő, hogy a két vizs gált és ös  sze ve tett
je len ség az adott tér sé gen be lül tel je sen el té rő te rü let egy sé gek ben van je len, az adott
tér ben egy más tól tö ké le te sen el kü lö nül ve össz pon to sul egy más tól mar kán san kü lön bö −
ző rész egy sé gek ben. Ez az ál la pot szo ci o ló gi a i lag az adott két ös  sze ve tett nép szám lá lá −
si ka te gó ria éle sen ki raj zo ló dó ha tá ro kon ala pu ló szeg re gá ci ó já val jel le mez he tő. 

A mu ta tó ma xi má lis hoz kö ze li ér té kei te hát azt a hely ze tet ír ják le, ami kor a vizs −
gált et ni ku mok hoz tar to zók tér szer ke ze ti leg két el kü lö nü lő tömb be tö mö rül nek, és az
ún. „szór vány−hely ze tű” kö zös sé gek rész ará nya és szám be li sú lya mind két rész ről
elenyésző.8 Az el kü lö nü lés jel lem zé se ter mé sze te sen a vizs gá lat tér sé gi szint jé re, eb −
ben az eset ben az adott já rás be li te le pü lé sek re vo nat ko zik, ezért a mu ta tó el vi leg a
kü lön bö ző mér ték ben „ve gyes” köz sé gek kö zöt ti szeg re gá ci ót ra gad ja meg. 

Az el len ke ző vég let, a mu ta tó mi ni má lis ér té ke (0) ér te lem sze rű en azt jel zi, hogy a
vizs gált te rü le ten be lül, an nak min den mért pont já ban – az az a te le pü lé sek ben – az
ös  sze ve tett je len sé ge ket, va gyis a két nem ze ti sé get il le tő en tel jes a ke ve re dés. Ez azt
je len ti, hogy az egyes te le pü lé sek ben a nem ze ti sé gi meg osz lás szem pont já ból ve −
gyes nek mi nő sít he tő la kos sá got ta lá lunk, ami nyil ván va ló an ki zár ja az egyes et ni ku −
mok hoz tar to zók, il let ve a nem ze ti sé gek tömb sze rű el kü lö nü lé sé nek föltételezését.9

Az egyes köz sé gek ben, adott föld raj zi tér be li, és tár sa dal mi ta go ló dás sze rint meg ha −
tá roz ha tó bel sõ tér szer ke ze tük ben je lent ke ző nem ze ti sé gi, et ni kai szeg re gá ció vi szont
gya kor la ti lag még a 0−hoz kö ze li ér té kek ese té ben sem zár ha tó ki, hi szen a mu ta tó
ezen a „mé ré si” szin ten a la kó ne gye dek, ut cák, tel kek, ház töm bök há ló za tá ra ala poz −
va ki ala ku ló et ni kai töm bö ket, szór vá nyo kat nem je lez he ti.

A né pes ség nem ze ti sé gi meg osz lás ra ki szá mí tott ér té kek a két vég le tet ter mé sze te −
sen csak el mé le ti leg kö ze lít he tik meg. Az et ni kai tér szer ke zet jel le gé nek ala ku lá sá ra vo −
nat ko zó fel té te le zé se in ket el ső sor ban az egyes évek re ki szá mí tott mu ta tók ér té kei köz ti
vál to zá sok ala ku lá sa tá maszt hat ja alá, igaz a dis sz im i lar itási in dex ér té ke már ön ma gá −
ban is ér té kel he tő in for má ci ó kat hor doz a vizs gált je len sé gek ke ve re dé sé nek mér té ké rõl.

3. Az elem zés ered mé nye i nek ér té ke lé se

3.1. Or szá gos dis sz im i lar itási ada tok

A ki sebb sé gek te le pü lé si szin tű et ni kai szeg re gá ci ó já nak vizs gálata 

8 A maximumhoz közeli érték leírhat azonban egy olyan helyzetet is, amikor a tömbszerűség tulaj−
donképpen már csak az adott időszakban „többségi” helyzetben lévő etnikumhoz tartozó közösségek
térszerkezetbeli megjelenésére jellemző. Ebben az esetben az éppen „kisebbségi” helyzetű etnikumhoz
tartozók, azokon a településeken, ahol még egyáltalán közösségként léteznek, részarányukat tekintve
már a szórvány−állapot alá is szorulhatnak.

9 Adott viszont a lehetőség, hogy – indokolt esetben – egy ilyen területet „vegyes” tömbnek minősítsünk.
10 A 2001. évi népszámlálási adatok alapján a 10 000 fő fölötti lélekszámmal bíró nemzetiségek disszi −

milaritási mutatóinak számítási eredményeit mutatom be. A többi kisebbség esetében nem felté te −
lezhető, hogy akár csak lokálisan is számottevően befolyásolnák, vagy meghatároznák a település szer −
kezet etnikai jellegét.
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A je len tő sebb Szlo vá ki ai nem ze ti ki sebb sé gek or szá gos és já rá si szin tű dis sz im i lar itási
mu ta tó it a 2001. évi nép szám lá lás köz ség so ros bon tá sú ada tai alap ján szá mol tam ki. 10

Az ada to kat 2895 szlo vá ki ai köz ség hi va ta los, a Szlo vák Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal
köz zé tett nem ze ti sé gi adat so rai alap ján ös  sze ál lí tott adat bá zis ból me rí tet tem, amely
az MTA Et ni kai−nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze té nek hon lap já ról, az „Interetnikus tu −
dás me nedzs ment” (IKM) pro jekt ke re té ben bár ki szá má ra hoz záférhető.11

Az or szá gos szin tű dis sz im i lar itási mu ta tók szá mí tá sá nak ered mé nye it az 1. táb lá −
zat ös  szeg zi, il let ve az 1. áb ra je le ní ti meg.12

1. táb lá zat. Szlo vá ki ai nem ze ti sé gek dis sz im i lar itási mu ta tói.

Az 1. táb lá zat ada tai alap ján el mond ha tó, hogy ál ta lá nos ság ban a szá mí tott mu ta −
tó kat ma gas, egy ki vé te lé vel 60 fö löt ti ér té kek jel lem zik. Esze rint te hát Szlo vá kia te −
le pü lés há ló za tát 2001−ben meg le he tő sen mar káns et ni kai szeg re gá ció jel lem zi. Az or −
szág né pes sé ge, mely nek a 2001. évi nép szám lá lás ada tai alap ján csu pán 14,21%−
át ad ják a ma gu kat va la mely ki sebb ség hez tar to zó nak val ló pol gá rok, jel leg ze tes et ni −
kai töm bök ben tö mö rül.

A csak nem há rom ezer, túl nyo mó több sé gé ben szlo vák több sé gű te le pü lés ből ál ló
te le pü lés szer ke ze tet jel lem ző or szá gos ada tok ter mé sze te sen el fe dik a nemzetiség−
lak ta ré gi ók szint jén ki ala kult lo ká lis et ni kai tér szer ke ze tek he lyi sa já tos sá ga it; a jel −
leg ze tes, et ni ka i lag ve gyes nek mi nő sít he tő te le pü lé sek al kot ta sá vo kat, öve ze te ket a
na gyobb részt „ki sebb sé gi több sé gű” te le pü lé sek ki sebb−na gyobb, ös  sze füg gő, ja va −
részt ha tár men ti tömb jei kö rül.

Ezért is a já rá sok szint jén szá mí tott dis sz im i lar itási mu ta tók, már csak az ös  sze −
ve tés alap já ul szol gá ló mér ce el té rő lép té ke okán is, je len tő sen ár nyal ják majd eze −
ket a kö vet kez te té se ket.

Az min den eset re nem meg le pő, hogy a leg ma ga sabb, csak nem a ma xi mum hoz kö −
ze li or szá gos ér té ket (94,65) a ru szin és a ma gyar nem ze ti sé gű né pes ség dis sz im i −
lar itási mu ta tó ja ér te el. Eh hez ha son ló an ma gas, 90 fö löt ti ér té ket (92,33) csak a kí −
sér let kép pen szá mí tott, a ma gyar, il let ve a ru szin és az uk rán nem ze ti sé gű né pes sé −
get együt te sen ös  sze ve tő mu ta tó [ru+u] pro du kált. Nagy biz ton ság gal ki je lent het jük
te hát, hogy az or szág ma gyar és ru szin nem ze ti sé gű pol gá rai a leg rit kább eset ben lak −
nak együtt na gyobb szám ban Szlo vá kia te le pü lé se in. A mu ta tók hű en vis  sza tük rö zik
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11 Forrás: MTA Etnikai−nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapija: www.mtaki.hu.
12 Az 1. ábrán található rövidítések az egyes összevetett nemzetiségek disszimilaritási mutatóit jelölik:
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azt a köz is mert tényt, hogy a ma gyar és a ru szin/uk rán nem ze ti sé gű ek tér szer ke ze ti −
leg két, egy más tól tel je sen el kü lö nült te le pü lés−tömb ben él nek az or szág dé li, il let ve
észak ke le ti ha tá rai men tén. 

Az 1. táb lá zat el ső so ra az, ami iga zá ból ko mo lyabb in for má ció−ér ték kel bí ró, ál ta −
lá nos ér vé nyű kö vet kez te té sek le vo ná sá ra al kal mas ered mé nye ket vo nul tat fel a több −
sé gi nem zet, és az egyes nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zók or szá gos szin tű el kü lö nü −
lé sé ről. A szá mí tott ér té kek alap ján itt a kép ze let be li rang sor élén a ma gyar, a vé gén
ci gány nem ze ti ki sebb ség áll. Esze rint te hát a ma gu kat a több sé gi nem zet hez tar to −
zó nak val ló szlo vá ki ai pol gá rok a la kó he lyek sze rin ti el kü lö nü lés te le pü lé si szin tű
elem zé se alap ján leg in kább a ma gyar nem ze ti sé gű ki sebb sé gek től [85,30], a leg ke −
vés bé pe dig a ro ma ki sebb ség től [61,47] sze gregálód nak. Az uk rán nem ze ti sé gű ki −
sebb ség el kü lö nü lé se a több sé gi né pes ség től jó val ke vés bé je len tős [66,67], mint a
ru szi no ké [81,17].

Az el ső lá tás ra ta lán kis sé meg le pő ered mé nyek mö gött az egyes ki sebb sé gek et −
ni kai tér szer ke ze té nek sa já tos sá gai, az or szág te le pü lés szer ke ze tén be lül el fog lalt po −
zí ci ó ik köz ti kü lönb sé gek áll nak. Bár je len tő sen el té rő tör té nel mi múlt tal a hát tér ben,
de mind a ro ma, mind az uk rán ki sebb sé gek re jel lem ző, hogy na gyon ke vés „sa ját
több sé gű” te le pü lé sük van Szlo vá kia je len le gi tér szer ke ze tén belül.13 Eb ből is kö vet −
ke zik, hogy erő tel je sen szór vány−jel le gű hely zet ben élő nek mi nő sít he tő mind két nem −
ze ti ki sebb ség hez tar to zók te kin té lyes há nya da, kö zü lük is el ső sor ban a leg több na −
gyobb te le pü lé sen meg te le pe dett né pe sebb kö zös sé ge ik ré vén a ro mák. Ilyen ese tek −
ben az adott et ni kum a több ség hez szük ség sze rű en jó val „kö ze lebb” te le pült ként jel −
le mez he tő, s ezt a je len sé get a szlo vá ki ai ro mák és uk rá nok ese tén a vizs gált mu ta −
tó ér té ke is alá tá maszt ja.

Az or szá gos szin tű ös  sze ve té sek kö zött, szin tén nem meg le pő mó don a ru szin és az
uk rán né pes ség dis sz im i lar itását jel lem ző mu ta tó bír a leg ki sebb ér ték kel. A tel je sen
egyen le te sen el osz ló tér szer ke zet ki ala ku lá sá hoz te hát a két ös  sze ve tett cso port tag ja i −
nak alig több mint 40%−át len ne szük sé ges a te le pü lé sek kö zött „átc so por tosí tani”.14

3.2. A dél−szlo vá ki ai já rá sok dis sz im i lar itási mu ta tói

A be ve ze tő ben jel zett szán dé ka im sze rint eb ben a rö vid re sza bott ös  sze fog la ló ban ér −
te lem sze rű en hang sú lyos he lyet kap nak a dél−szlo vá ki ai, ma gyar lak ta já rá sok dis sz i −
m i lar itási mu ta tói. Te hát a he lyi több sé gek és a he lyi ki sebb sé gek tér szer ke zet be li vi −
szo nya it ál ta lá nos ság ban le író jel ző szám ok ról lesz a kö vet ke zők ben szó, a dé li ha tár
men ti sáv azon 16 köz igaz ga tá si egy sé gé ben, ame lyek ben a szlo vá ki ai ma gyar ki −
sebb ség zö me él. 

A ki sebb sé gek te le pü lé si szin tű et ni kai szegregációjának vizsgálata

13 Ukrán többségű település Szlovákiában a 2001. évi népszámlálás adatsorai szerint nem volt. (Egyetlen
egy községben a Mezőlaborci (ML) járásbeli Meggyfaluban (Oľšinkov) egyezett meg a számuk a helyi
ruszinokéval; a mindössze 41 fős települést 16−16 ukrán és ruszin lakta.) Ezzel szemben roma több−
ségű településből 7 is akadt.

14 Ebben az esetben minden, az érintett csoportok által lakott településen az adott csoport a saját teljes
létszámáéhoz viszonyítva ugyanolyan arányban volna jelen, mint a másik. Ez hozzávetőleg 9799 ruszin,
illetve 4378 ukrán nemzetiségű lakost érintene, magyarán, az egyenletes eloszláshoz ennyi ruszint,
illetve, ukránt kellene „mobilizálni.” A térszerkezeti elemzés logikája szerint viszont azt mondhatjuk,
hogy jelenleg megközelítőleg ennyi ruszin és ukrán él a saját „tömbterületén”, az általuk többségben
lakott települések körén kívül – a szórvány−lét valamilyen szintjén és állapotában.



2. táb lá zat. A Dél−Szlo vá ki ai ma gyar lak ta já rá sok dis sz im i lar itási mu ta tói a 2001. évi
nép szám lá lás ada tai alap ján.

Dsm = A já rás ma gyar és szlo vák nem ze ti sé gű né pes sé gé nek dis sz im i lar itási mu ta tó ja
Dsc = A já rás szlo vák és ro ma nem ze ti sé gű né pes sé gé nek dis sz im i lar itási mu ta tó ja
Dmc = A já rás ma gyar és ro ma nem ze ti sé gű né pes sé gé nek dis sz im i lar itási mu ta tó ja

Rövidítések: MI – Nagymihály, TV – Tőketerebes, RA – Nagyrőce, KS – Kassa−vidék, VK – Nagykürtös, NR –
Nyitra, NZ – Érsekújvár, LC – Losonc, GA – Galánta, LV – Léva, RS – Rimaszombat, RV – Rozsnyó, SA –
Vágsellye, SC – Szenc, KN – Komárom, DS – Dunaszerdahely

Az or szá gos lép té kű dis sz im i lar itási mu ta tók ér té ke i hez ké pest az alább kö vet ke ző
mé rő szá mok egé szen más di men zi ót ra gad nak meg. A szá mí tás jel le gé ből adó dó an
az ös  sze ve tett te rü le ti egy sé gek szá ma je len tő sen csök ken, ez zel együtt a vi szo nyí tá −
si ala pok is szű kül nek. Ezért az tán, a szük ség sze rű en ár nyal tabb meg kö ze lí tés mi att,
a já rá sok szint jén az or szá gos szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itási mu ta tó ér té ke az elem −
zés so rán nem le het irány adó.

A mu ta tók, a szá mí tás jel le gé ből adó dó an el fe dik to váb bá az egyes já rá sok ös  sze −
ve tett men  nyi sé gei köz ti nagy ság ren di kü lönb sé ge ket. Utób bi kö rül mény az elem zés
so rán kön  nyen szem elől vesz het, ezért a mel lék let ben igye kez tem olyan gra fi ko no kat
is ös  sze ál lí ta ni, ame lyek a dis sz im i lar itási in de xek be mu ta tá sa mel lett meg je le ní tik a
ma gyar nem ze ti sé gű né pes ség já rás be li szá za lé kos ará nyát (vö. 3. áb ra), il let ve a ma −
gyar és a szlo vák nem ze ti sé gű né pes ség szá mát is. (4. áb ra.)

Az ál ta lam ele ve szűk re sza bott ke re tek mi att min den szó ba jö he tő mo men tum ra
az ada tok elem zé sé nek be mu ta tá sa so rán ta lán nem si ke rül majd ki tér nem, az alább
meg fo gal ma zott ál lí tá sok mér le ge lé sé hez azon ban, re mé lem ez utób bi áb rák hasz nos
se gít sé get nyújt hat nak.

3.2.1. A dis sz im i lar itási mu ta tók nagy sá ga alap ján le von ha tó kö vet kez te té sek

A szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itási mu ta tó nagy sá ga alap ján ren de zett tí pu so kat négy
cso port ba so rol hat juk:
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Az A cso port ba tar toz nak: a Nagymi há lyi (MI); Tőketerebe si (TV); Nagyrő cei (RA); Kas −
sa−vi dé ki (KS); Nagykürtösi (VK); Nyi trai (NR) já rá s. Ezen be lül még az el ső há rom (MI;
TV; RA) kü lön is cso por to sít ha tó az alap ján, ahogy a há rom szá mí tott mu ta tó egy más −
hoz arány lik. Az em lí tett há rom já rás te le pü lé sei kö zött a ro ma kö zös sé gek ma gya rok −
tól va ló el kü lö nü lé se jó val na gyobb mér té kű, mint a szlo vá kok tól va ló sze gregálódá −
suk. Kü lö nö sen a „szél ső sé ge sen” ma gas dis sz im i lar itási mu ta tók kal jel le mez he tő
Nagymi há lyi és Tőketerebe si já rá s te le pü lé se in élő ma gyar kö zös sé gek re jel lem ző
mind a szlo vá kok tól, mind a ro mák tól va ló tér szer ke zet be li el kü lö nü lés, ami más
szem szög ből egy jel leg ze tes, mar kán san ma gyar jel le gű et ni kai tömb tar tós meg lét −
ének iga zo lá sa is egy ben.

A B cso port ba a mu ta tó 60 fö löt ti ér té ké vel bí ró Ér sek új vá ri (NZ), Lo son ci (LC) és
Galán tai (GA) já rá s tar toz ik. Ugyan ak kor az Ér sek új vá ri és a Lo son ci já rás ra is jel lem −
ző, hogy a há rom szá mí tott mu ta tó egy más hoz ha son ló an arány lik; az zal a kü lönb ség −
gel, hogy ese tük ben a ro ma kö zös sé gek a szlo vá kok tól jó val in kább el kü lö nül nek,
mint a ma gya rok tól. Az együtt élő ve gyes, ro ma–ma gyar kö zös sé gek te hát a Lo son ci
és Ér sek új vá ri já rá s ban jó val na gyobb esél  lyel for dul nak elő, mint az el ső cso port já −
rá sa i ban.

Az Ér sek új vá ri já rás kap csán meg kell em lí te ni, hogy kí sér let kép pen ki szá mol tam
já rás nem ze ti sé ge i nek dis sz im i lar itási mu ta tó it a já rá si köz pont adat so ra it mel lőz ve
is. A pró ba szá mí tás ered mé nyei alap ján be bi zo nyo so dott, hogy a já rás né pes sé gé nek
csak nem egy har ma dát [28,25%] ki te vő Ér sek új vár a ma ga jel leg ze te sen ve gyes et ni −
ku mú la kos sá gá val szá mot te vő mér ték ben ké pes be fo lyá sol ni a dis sz im i lar itási mu ta −
tó ala ku lá sát. A szlo vák és ma gyar nem ze ti sé gű né pes ség dis sz im i lar itási mu ta tó já −
nak a já rás köz pont nél kül szá mí tott ér té ke ugyan is jó val meg ha lad ja já rás egé szé nek
ér té két. A még szin tén erő tel jes szeg re gá ci ót jel ző 64,07 he lyett, az Ér sek új vár nél kül
vizs gált tér ség né pes sé gé nek el kü lö nü lé sét jel ző in dex a ma ga 77,12−es ér té ké vel va −
ló já ban már egy na gyon mar káns, tömb sze rű en sze gregált et ni kai tér szer ke zet re utal,
je len tő sebb nem ze ti sé gi leg ve gyes la kos sá gú te le pü lé sek nél kül.

A har ma dik, C cso port ba 50 fö löt ti dis sz im i lar itási mu ta tók kal a Lé vai, Ri ma szom −
ba ti, Rozs nyói, Vágsel lyei, Szen ci já rá s tar toz ik. Meg le he tő sen „szét hú zott” ez a me −
zőny; a Szen ci já rás be li mu ta tó ér té ke alig ha lad ja meg az 50−et [50,92], míg a Lé vai
já rás be li szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itási mu ta tó alig ma rad el a 60−as tól [59,70].
Egyéb szem pont ok alap ján is ve gyes a kép; a Ri ma szom ba ti já rást pél dá ul az elő ző ek −
ben ki fej tet tek – va gyis a szá mí tott dis sz im i lar itási mu ta tók egy más hoz vi szo nyí tott ará −
nya – alap ján az Ér sek új vá ri val és a Lo son ci val ál lít hat juk pár hu zam ba. Az zal a nem el −
ha nya gol ha tó kü lönb ség gel, hogy a ro ma–ma gyar el kü lö nü lést mé rő mu ta tó a ma ga
rend kí vül ala csony, 39,63−as ér té ké vel az et ni ka i lag „ve gyes” ar cu la tú te le pü lé sek kü −
lö nö sen nagy szá mát ta kar ja, il let ve ezek nek a já rás te le pü lés szer ke ze tén be lü li, je len −
tő sebb ará nyát tük rö zi; jó val töb bet és na gyobb ará nyút, mint a két má sik já rás ban.

Vé gül az utol só, a szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itási mu ta tó 30 kö rü li ér té ké vel jel le −
mez he tő két já rás, a Ko má ro mi (KN) és a Dunasz er da he lyi (DS) kü lön cso por tot al kot.
A mu ta tó ér té ke alap ján nyo ma sincs a két ös  sze ve tett nem ze ti sé gi cso port szeg re −
gá ci ó já nak a já rá sok te le pü lés szer ke ze tén be lül. A mu ta tók ér té kei alap ján a hely zet
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úgy jel le mez he tő, hogy az adott eset ben ki sebb sé gi szlo vák nem ze ti sé gű né pes ség
tér szer ke ze ti leg kü lön töm böt ezek ben a já rá sok ban nem al kot; ugyan ak kor tö mö rü lé −
se cse kély mér té kű, no ha szám ará nyu kat te kint ve leg je len tő sebb kö zös sé gei egy ér −
tel mű en a já rás köz pon tok ban össz pon to sul nak. A 2001. évi nép szám lá lás ada tai
alap ján azon ban a két já rás túl nyo mó részt ma gyar több ségű15 te le pü lé se i nek mind −
egyi ké ben élt szlo vák nem ze ti sé gű né pes ség.

3.2.3. A dis sz im i lar itási mu ta tók te rü le ti el osz lá sa alap ján le von ha tó kö vet kez te té sek

A szlo vá ki ai ma gyar ság sa já tos föld raj zi hely ze te, a ma gyar kö zös sé gek ál lam ha tár
men tén hos  szan el nyú ló te le pü lés te rü le te mi att a dél−szlo vá ki ai já rá sok ered mé nye it
a já rá sok föld raj zi hely ze te sze rin ti sor ba ren de zés alap ján is ele mez het jük. Az 5. áb −
rán a já rá sok dis sz im i lar itási mu ta tó it a gra fi kon víz szin tes ten ge lye men tén, a já rás −
köz pon tok ke let–nyu ga ti föld raj zi po zí ci ó ja alap ján ren dez tem sor ba. 

Az elem zés ered mé nyei alap ján úgy tű nik, meg ala po zott az a mu ta tók ér té ké nek ala −
ku lá sá ból le von ha tó kö vet kez te tés, mi sze rint a ma gyar és a szlo vák nem ze ti sé gű né pes −
ség tér be li, te le pü lés szer ke zet be li el kü lö nü lé sé nek mér té ke a dé li ha tár men ti sáv já rá −
sa i ban egy kép ze let be li, nyu gat–ke le ti ten gely men tén sza bá lyo san ren de ző dik el. Nyu −
gat ról, a leg több ma gyar né pes sé get tö mö rí tő ré gi ó ból ke let fe lé ha lad va, a já rá sok ban
a ma gyar és a szlo vák né pes ség szeg re gá ci ó ja mind erő tel jes eb ben dom bo ro dik ki. Ez
a je len ség ös  sze füg gés be hoz ha tó Szlo vá kia ré gi ó i nak ál ta lá nos fej lett sé gi mu ta tók sze −
rin ti te rü le ti dif fer en ciálódásá val16, egy ben meg is erő sí ti azt a fel té te le zést, mi sze rint az
et ni kai cso por tok tér be li szeg re gá ci ó já nak mér té ke ös  sze függ az adott he lyi kö zös sé gek
ál ta lá nos tár sa dal mi−gaz da sá gi fej lett sé gi szint jé vel, ak ként, hogy a „fej let le nebb”, gaz −
da sá gi lag hát rá nyo sabb hely zet ben lé vő, tár sa dal mi in teg rá ci ós prob lé mák kal küsz kö dő
ré gi ók ban a „zárt” et ni kai te rü le tek fenn ma ra dá sá nak esé lye na gyobb.

Ös  szeg zés

Ami az ál ta lam hoz zá fér he tő fel hasz nált adat bá zis jel le gé ből is kö vet ke zett, ez az ösz  −
sze fog la ló saj nos nem tér het ki az et ni kai tér szer ke ze ti vizs gá la tok ta lán leg iz gal ma −
sabb ré szé nek be mu ta tá sá ra és elem zés re – a tér szer ke zet be li át ala ku lá sok irá nyá −
nak és di na mi ká já nak meg ra ga dá sá ra.

Eh hez szi lár dan meg ala po zott ös  sze ve té se ket le he tő vé te vő adat bá zis szük sé gel −
tet ne, amely ben a köz ség so ros ada tok az elem zés esz mei idő pont já ig egy sé ges rend −
ben len né nek vé gig ve zet ve. Bi zo nyos kö vet kez te té sek a köz ség so ros ada tok egyez te −
té se nél kül, kü lön bö ző ada tok ból szár ma zó és idő pont ok ra vo nat ko zó szá mí tá sok ösz  −
sze ve té sé ből is le von ha tók per sze, de va lós fo lya ma tok meg ra ga dá sá hoz mind ez túl −
sá go san is ne héz kes és, ami ros  szabb; kön  nyen tév út ra ve zet het a hát tér ben sejt he −
tő okok fel ku ta tá sá nál. A köz sé gi ada tok egyez te té se hí ján ezért is nem kí sér le tez tem
most a jel zett for rás he lyen egyéb ként ren del ke zés re ál ló ko ráb bi, 1991−es nép szám −
lá lás ok adat so ra i nak fel hasz ná lá sá val.

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje

15 A Komáromi járás 45 községéből 5, a Dunaszerdahelyi járás 66 községéből mindössze 3 volt szlovák
többségű település 2001−ben, azonban ezek is javarészt kis lélekszámú közösségek voltak.

16 Falťan, Ľ. – Pašiak, J. (eds.): Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súèasný stav. Bratislava,
Sociologický Ústav SAV, 2004.
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Így per sze tor zó ban ma radt ez a rö vid ös  szeg zés. Bí zom azon ban ab ban, hogy ez
az írás a be ve ze tő ben jel zett sze rény ada lék nak Szlo vá kia je len le gi et ni kai tér szer ke −
ze té nek tisz tá zá sá hoz ezek kel a fo gya té kos sá ga i val együtt is meg fe lel, s a jel zett hi −
á nyos sá go kat va la mi kor majd pó tol ni és ki iga zí ta ni tu dom.

Mel lék le tek

1. áb ra. Szlo vá kia vizs gált nem ze ti sé ge i nek or szá gos dis sz im i lar itási mu ta tói

2. áb ra. A dél−szlo vá ki ai ma gyar lak ta já rá sok dis sz im i lar itási mu ta tói, 2001 (Sor ba
ren dez ve a szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itás nagy sá ga alap ján)
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3. áb ra. A szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itási mu ta tó a dél−szlo vá ki ai ma gyar lak ta já rá −
sok ban és a ma gyar nem ze ti sé gű né pes ség szám ará nya, 2001

4. áb ra. A szlo vák–ma gyar dis sz im i lar itási mu ta tó, va la mint a ma gyar és a szlo vák
nem ze ti sé gű né pes ség szá ma a dél−szlo vá ki ai ma gyar lak ta já rá sok ban, 2001

�

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

���

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���
��

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



5. ábra. A dél−szlovákiai magyarlakta járások disszimilaritási mutatói, 2001 (Sorba
rendezve a járások nyugat–keleti földrajzi helyzete alapján)

Irodalom
1. Bene L.–Tekse K., 1966. Vizsgálatok a népesség területi eloszlásának alakulásáról

Magyarországon 1900–1960. Budapest, KSH.
2. Falťan, Ľ. – Pašiak, J. [eds.], 2004. Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súèasný stav.

Bratislava, Sociologický Ústav SAV.
3. Johnston, R. J. & al., 2004. Dictionary of Human geography. 4th edition. Blackwell.
4. Nemes Nagy József, 1984a. Területi egyenlőtlenségi mutatók. In: Sikos T. Tamás (szerk.)

1984. Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetõségei a területi
kutatásokban. (6. fejezet). 65–82. p. Budapest. /Földrajzi tanulmányok, 19./

5. Nemes Nagy József, 1998. A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudomány-
ba. Budapest.

Skúmanie etnickej segregácie menšín na úrovni sídiel v okresoch
Slovenska

Zhrnutie

Rôznorodé formy priestorovej diferenciácie spoločenstva na základe najrozličnejších
znakov – etnickej identity, národnostnej príslušnosti, jazykových skupín, religiozity,
atď. – patria medzi favorizované a živo diskutované témy spoločenských vied už od
spočiatku ich novodobej histórie. Špeciálna štatistická metóda – porovnávenie tzv.
indexu disimilarity – pôvodne použitá najmä v regionálnej vede a v priestorovo−eko−
nomických analýzach sa zjaví vhodnou aj na „meranie“ (a tým aj na porovnávanie) aj
takého zložitého javu, akým sú formy priestorovej diferenciácie dvoch rôznych národ−
nostných skupín spoločenstva – všeobecne známe ako (etnická) segregácia. Na zák−
lade dostupných štatistických databáz boli vypočítané ukazovatele vzájomnej disimi−
larity všetkých národnostných skupín súčasného Slovenska, ktoré svojou početnosťou
a podielom sú schopné ovplyvniť aj etnický charakter sídelnej štruktúry určitých častí
krajiny. Výpočty indexov disimilarít dvojíc vybraných etnických skupín na Slovensku
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poukazujú na výraznú priestorovú diferenciáciu menšín – na existenciu tzv. „menši−
nových blokov“. Sú to menšie regióny s početnou prevahou neslovenského oby−
vateľstva, najmä v okruhu najpočetnejších menšín Slovenska. Výnimku tvorí rómska
menšina, so svojimi špeciálnymi formami osídlenia. Indexy disimilarity rôznych etník
v sídlach Slovenska boli porovnané na úrovni okresov. V centre pozornosti boli okresy
južného Slovenska, kde na základe ukazovateľov slovensko−maďarskej disimilarity sa
čŕta výrazná priestorová diferenciácia pozdĺž osi východ – západ, kde výrazne väčšou
mierou segregácie týhto dvoch etník sa vyznačujú najmä východne ležiace okresy
slovensko−maďarského pohraničia. 

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



1.3. NEM ZE TI SÉG ÉS ANYA NYELV SZE RIN TI HO VA TAR TO ZÁS A SZLO VÁ KI AI

NEM ZE TI, ET NI KAI KÖ ZÖS SÉ GEK ÉLE TÉ BEN

Národ nos t ná a jazyková prís lušnos� v živ ote národ nos t nýcn a etnick ých
spoloèenstiev na Sloven sku

A 2001−es nép szám lá lás a (cse h)s zlováki ai nép szám lá lás ok kö zül harmadik al ka lom −
mal – 1970 és 1991 után – nyújt ada to kat a la kos ság nem ze ti sé gi ös  sze té te le mel −
lett an nak anya nyelv sze rin ti meg osz lá sá ról. Míg a ko ráb bi nép szám lá lás ok so rán az
or szá gos mel lett já rá si bon tá sú ada to kat tet tek köz zé anya nyel vi meg osz lás sze rint,
2001−ben köz ség so ros ada tok ös  sze té te lé re is sor ke rült. 

Je len dol go za tunk ban Szlo vá kia la kos sá gá nak et ni kai ho va tar to zá sát e két vál to zó
– a nem ze ti ség és az anya nyelv – alap ján ár nyal tab ban és ös  sze füg gé se i ben komp le −
xeb ben sze ret nénk meg vizs gál ni. Elő ször te kint sük át, hogy ho gyan ala kult az egyes
et ni ku mok hoz tar to zók szá ma nem ze ti ség, il let ve anya nyelv sze rint 2001−ben!

1. táb lá zat. Szlo vá kia la kos sá gá nak nem ze ti ség és anya nyelv sze rin ti ös  sze té te le

For rás: Nép szám lá lás 2001.

Meg fi gyel he tünk egy ál ta lá nos ten den ci át: a több sé gi szlo vák nem zet hez tar to zók szá −
ma je len tős mérték ben,102637 fő vel ala cso nyabb anya nyelv mint nem ze ti ség sze rint
(−2,2%−kal). A nem ze ti ki sebb sé gek ese té ben a hely zet ál ta lá ban for dí tott. Anya nyelv
sze rint a ma gya rok szá ma 52401 fő vel (10,1%−kal), a ro má ké 9528 fő vel (10,6%−kal),
a ru szi no ké 30706 fő vel (126,9%−kal), a cse he ké 3581 fő vel (8,0%−kal), a né me te ké
938 fő vel (17,4%−kal), a len gye le ké 129 fő vel (5,0%−kal), a hor vá to ké 98 fő vel (11,%−
kal) ma ga sabb mint anya nyelv sze rint. Két nem ze ti kö zös ség ese té ben for dí tott a
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1 A nemzetiség és anyanyelv szerinti hovatartozás különbségeit – etnikai közösségenként − egy képzett
mutatóval fejezzük ki, mely a közösséghez tartozók számát e két változó (anyanyelv és nemzetiség)
arányával fejezi ki. E mutató azt adja meg, hogy egy adott etnikai közösségből nemzetiség szerint 100
főre, hányan jutnak anyanyelv szerint. Képlete: A/N = anyanyelv/nemzetiség*100. Az
anyanyelv/nemzetiség mutatónak egy másik változatát is alkalmazzuk. Azt adja meg, hogy a
közösséghez tartozók száma nemzetiség szerint hány százalékkal magasabb (alacsonyabb) mint
anyanyelv szerint. Ebben az esetben 100−ból kivonjuk az A/N értéket.  

2 A csehek nemzetiség és anyanyelv szerinti megoszlását „tágabban” is értelmezhetjük. Szlovákiában
a 44 620 cseh mellett 2343 morva nemzetiségűt is kimutattak. Ily módon a cseh és a morva
nemzetiségűek száma együtt 46 963 fő volt, cseh anyanyelvűként 48 201 személyt számoltak össze.
Számuk 1233−mal haladta meg a csehek és a morvák együttes számát, azaz 2,6%−kal volt magasabb
a számuk az anyanyelv, mint a nemzetiség szerint.  
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hely zet: az uk rán anya nyel vű ek szá ma 2935 fő vel (−27,1%−kal), a szer be ké pe dig 23
fő vel (−5,3%−kal) ala cso nyabb mint anya nyelv sze rint. Az elő ző eset ben az el té rés az
uk rán−ru szin et ni kai ho va tar to zás bi zony ta lan sá ga i ra ve zet he tő vis  sza. (A ru szin nem −
ze ti ség elő ször az 1991−es nép szám lá lás al kal má val je le nik meg a nem ze ti sé gek lis −
tá ján, ko ráb ban a ru szi nok (nagy részt) az uk rán nem ze ti ség ka te gó ri á já ban vol tak ki −
mu tat va.) A szerb kö zös ség ada ta i nak az ál ta lá nos tren dek től va ló el té ré sét az igen
ala csony lé lek szám ma gya ráz hat ja.

A több sé gi és ki sebb sé gi kö zös sé gek e két et ni kai ho va tar to zás mu ta tó já nak el té −
ré sei a két vál to zó po zí ci ó já val, sú lyá val (is) ma gya ráz ha tó a (cse h)s zlovák köz élet ben,
hi va ta li gya kor lat ban. Bi zo nyos szem pont ból az elő zőt ke mé nyebb, az utób bit pu hább
mu ta tó nak is te kint het jük. A nem ze ti ség sze rin ti ho va tar to zás volt hos  szú időn ke resz −
tül az et ni kai kö tő dés re uta ló egyet len hi va ta los adat. Man i feszt (lát ha tó) mu ta tó nak
is te kint het jük, mi vel év ti ze de ken át a kü lön bö ző űr lap okon nyom tat vá nyo kon, ko ráb −
ban a sze mé lyi iga zol vá nyok ban is fel volt tün tet ve. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy va −
la mi lyen nem ze ti kö tő dés nyílt vál la lá sa és az adott nem ze ti ség hez va ló tar to zás dek −
la rá lá sa kö zött – nem ze ti sé gen ként el té rő mér ték ben− erős ös  sze füg gés mu tat ko zik.
Az anya nyelv sze rin ti ho va tar to zás vi szont rejt ve ma radt, mi vel ok má nyok ban nem sze −
re pelt, csak a nép szám lá lás so rán ke rült le kér de zés re. Ugyan ak kor az anya nyelv sze −
rin ti ho va tar to zás egy− e gy et ni kum ese té ben azt az „et ni kai po ten ci ált” je len ti, ami ből
az adott kö zös ség rep ro du ká ló dik, a nem ze ti ség sze rin ti be val lás pe dig a már „re a li −
zált” et ni kai dek la rá ci ót je len ti. 

Ezért nem túl me rész ál lí tás azt fel té te lez nünk, hogy a nem ze ti ség sze rin ti ho va tar −
to zás alap ján erő sebb (va ló di, vélt, vagy óhaj tott) kö tő dést té te lez he tünk fel mint az
anya nyel vi be val lás sze rint

Azok hoz a nem ze ti kö zös sé gek hez tar to zók szá mát, aho vá töb ben tar toz nak nem −
ze ti ség mint anya nyelv sze rint − a más et ni kai kul tú rák ból ér ke zők gya ra pít ják. Ezek
egy faj ta von zást gya ko rol nak más et ni kai kö zös sé gek tag ja i ra. Azok a nem ze ti kö zös −
sé gek, aho vá anya nyelv sze rint tar toz nak töb ben nem ké pe sek szár ma zás sze rin ti
„tel jes” et ni kai po ten ci ál ju kat rep ro du kál ni. Ál ta lá ban a szár ma zá suk sze rint szá mon
tar tott tag ja ik egy ki sebb−na gyobb ré sze et ni kai cso por tot vál toz tat. Úgy is fo gal maz −
ha tunk, hogy az elő zők as  szi mi lá ló, az utób bi ak in kább as  szi mi lá ló dó kö zös sé gek nek
te kint he tők.  

Ez utób bi ak interetnikai po zí ci ó ja an nál ked ve zőbb, mi nél ki sebb az el té rés az
anya nyelv és a nem ze ti ség sze rin ti szá muk kö zött. Ah hoz, hogy re á li san ve hes sük te −
kin tet be az anya nyelv, il let ve nem ze ti ség sze rin ti ho va tar to zás kü lönb sé ge it, nem elé −
ged he tünk meg csu pán a 2001−es ada tok vizs gá la tá val. Gór cső alá kell vin nünk egy
vi szony lag hos  szabb idő sza kot, ese tünk ben a ki lenc ve nes évek ben le zaj lott et ni kai fo −
lya ma tok e két vál to zó sze rin ti vál to zá sa it. 

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



1. áb ra. Az anyanyelvi és a nemzetiségi hovatartozás eltérése Szlovákiában, 1991–
2001, %

Egyes et ni kai kö zös sé gek e két idő pont ból szár ma zó ada tai (a nem ze ti ség, il let ve az
anya nyelv sze rin ti el té ré se) je len tős mér ték ben kü lön böz nek. 1991−ben még a szlo vá −
kok és a cse hek, 2001−ben már csak a szlo vá kok mi nő sül tek több sé gi nem zet nek. A
szlo vá kok ese té ben a ki lenc ve nes évek ben nem el ha nya gol ha tó mér ték ben (−1,0%−ról
−2,2%−ra) nőtt a nem ze ti ség és anya nyelv sze rint ma gu kat szlo vák nak val lók köz ti re −
la tív kü lönb ség. A több sé gi ből ki sebb sé gi vé tör tént vál to zás mar kán san meg fi gyel he −
tő a cse hek ese té ben:

1991−ben – a cseh szlo vák ál la mi ke re tek kö zött – mint több sé gi nem zet hez 4,7%−
kal töb ben tar toz tak nem ze ti ség mint anya nyelv sze rint. 10 év vel ké sőbb ez zel el len −
té tes mó don ala kult a nem ze ti ség, il let ve anya nyelv sze rin ti kö tő dé sek ará nya: nem −
ze ti ki sebb ség ként 8%−kal meg ha lad ta a cseh anya nyel vű ek szá ma a cseh nem ze ti sé −
gű e két. 1991−ben a ko ráb ban még más nem ze ti sé gek hez (is) kö tő dők egy ré sze cseh
nem ze ti sé gű nek val lot ta ma gát, 2001−ben vi szont már a cseh anya nyel vű ek egy nem
je len ték te len ré sze el ső sor ban szlo vák ként azo no sí tot ta ma gát.

A töb bi nem ze ti kö zös ség lé lek szá má nak e két vál to zó sze rin ti ala ku lá sai is ma gu −
kon vi se lik a tá gan ér tel me zett szlo vá ki ai tár sa dal mi vál to zá sok le nyo ma ta it. 

A ma gya rok ese té ben az A/N (anya nyelv/nem ze ti ség) mu ta tó 1991−hez vi szo nyít −
va 2001−ben kö zel 3 szá za lék pont tal (10,1%) volt ma ga sabb. Ez fel te he tő leg a 90−es
évek Szlo vá kia (je len tős mér ték ben a mečiari éra) nem ze ti ség, pon to sab ban ma gyar −
ság−po li ti ká já nak egy faj ta le nyo ma ta a ma gyar–szlo vák interetnikai kap cso la tok ra. Az
1989−es for du la tot kö ve tő en, az 1991−es nép szám lá lás al kal má val a rész ben ma gyar
kö tő dé sű ek egy nem el ha nya gol ha tó ré sze az ide o ló gi ai és a nem ze ti sé gi nyo más alól
sza ba dul va et ni kai ho va tar to zást vál tott. Az azt meg elő ző idő szak tól el té rő en ek kor
egy nem el ha nya gol ha tó ré szük ma gyar nak val lot ta ma gát. Az év ti zed fo lya mán et ni −
kai irá nyult sá guk is mét mó do sult, mely fel te he tő leg a mečiari érá ban fel gyor sult.

Ta lán a leg prob le ma ti ku sabb a ro mák kö ré ben be kö vet ke zett vál to zá sok ér tel me −
zé se. A ro ma nem ze ti ség re és ter mé szet sze rű leg anya nyelv re csak az 1989−es for du −
lat után, elő ször 1991−ben kér dez tek rá. Szá muk autoiden ti fiká ció il let ve het eroiden −
ti fiká ció sze rint je len tős mér ték ben kü lön bö ző. Lé lek szá muk ön be val lás alap ján tö re −
dé ke an nak, mint a nem ro ma la kos ság fel té te le zé se sze rint. (A nem ro ma la kos ság
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zö me ál tal ro má nak mi nő sí tet tek nagy ré sze nem vall ja ma gát ro má nak.) A két idő −
pont ban ki mu ta tott el té rés ér tel me zé se prob le ma ti kus. (1991−ben 1,9%−kal, 2001−
ben 10,6%−kal volt ma ga sabb anya nyelv sze rint a ro mák ará nya, mint nem ze ti ség sze −
rint.) A ro mák szá ma re gi o ná li san is el té rő mér ték ben vál to zott a ki lenc ve nes évek −
ben. Nem vi lá go sak a ten den ci ák sem: va jon a ma gu kat ro má nak val lók mi lyen arány −
ban „reg ru tá lód tak” az egyes nem ze ti sé gek kö zül, s a ma gu kat ro má nak val lók et ni −
kai kö tő dé se men  nyi re sta bil? Az is kér dés, hogy a ko ráb ban (1991 előt t) ma gu kat
más nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó, je len leg ro ma ként iden ti fi ká ló dók be val lá sa vi −
szony lag tar tós nak mi nő sít he tő−e, vagy egy ki sebb−na gyobb ré szük szá má ra egy faj ta
át me ne ti ál la po tot je lent egy más, nagy va ló szí nű ség gel a több sé gi ho va tar to zás fe lé.

Ezért az uk rán és ru szin nem ze ti sé gű e ket együt t, egy kö zös blokk ban elemz zük. A
ru szi nok csak 1991−ben je len tek meg kü lön nem ze ti ség ként Szlo vá kia nem ze ti sé gi
pa let tá ján. A ko ráb bi év ti ze dek ben job bá ra uk rán nak mi nő sí tet ték őket. Az 1991−es
és a 2001−es nép szám lá lás ada tai sze rint az uk rá nok il let ve ru szi nok autoiden ti fiká −
ció ja je len tő sen kü lön bö zik. A ru szin kö zös ség hez tar to zók szá ma 1991−hez vi szo nyít −
va je len tő sen meg nőtt (mel  lyel pár hu za mo san az uk rá nok szá ma csök kent). A két
nem ze ti kö zös ség hez tar to zók meg osz lá sa egy sa já tos szem pont ból el len té tes: az uk −
rán nem ze ti sé gű ek szá ma je len tős mér ték ben ma ga sabb az uk rán anya nyel vű ek nél az
1991−es és a 2001−es ada tok sze rint is. 1991−ben nem ze ti ség sze rint 13281, anya −
nyelv sze rint 9480 fő volt az uk rá nok szá ma. 1991−ben 28,6%−kal, 2001−ben 27,1%−
kal volt ma ga sabb anya nyelv sze rin ti szá muk nál. Ily mó don az uk rán nem ze ti sé gű ek
több mint egy ne gye de más, leg na gyobb részt ru szin (2996 fő) anya nyel vű nek vall ja
ma gát. A ru szi nok ese té ben a hely zet for dí tott: 1991−ben és 2001−ben is igen je len −
tő sen meg ha lad ta a ru szin anya nyel vű ek szá ma a ru szin nem ze ti sé gű e két. 1991−ben
186%−kal, 2001−ben 127%−kal volt ma ga sabb. A ru szi nok vi szony lag gyen ge nem ze ti −
sé gi tu da ta egy részt a ko ráb bi év ti ze dek ben rá juk kénysz erített uk rán „iden ti tás” il let −
ve a szlo vák irány ba tör té nő ha so nu lás kö vet kez mé nye, me lyet fel te he tő leg meg ha tá −
ro zó mér ték ben fel erő sí tett, hogy sa ját iden ti tá su kat hi va ta lo san év ti ze de ken ke resz −
tül nem vál lal hat ták, s ál ta lá ban vagy a több sé gi szlo vák, vagy egy más ki sebb sé gi,
az uk rán nem ze ti ség tag ja i nak val lot ták ma gu kat. Az, hogy je len tős ré szük in kább az
előb bi, a több ség irá nyá ba mu ta tó ha so nu lást vá lasz tot ta, tá maszt ja alá, hogy (2001−
ben) a ru szin anya nyel vű ek több sé ge (28 885 fő) szlo vák nem ze ti sé gű nek, s csak et −
től ki sebb ré szük 22 751 fő val lot ta ma gát ru szin anya nyel vű nek.

Vé ge ze tül a né me tek nem ze ti sé gi és anya nyel vi ho va tar to zá sá nak ös  sze füg gé se it
ele mez zük. El ső pil lan tás ra meg fi gyel he tő, hogy je len tős mér ték ben csök kent (42,9%−
ról 17,4%−ra) ese tük ben a nem ze ti ség és az anya nyelv sze rin ti ho va tar to zás köz ti kü −
lönb ség. Az az a né met anya nyel vű ek re la tív több le te tö re dé ké re csök kent. Fel te vé −
sünk sze rint e vál to zás mö gött a né me tek et ni kai „po zí ci ó já nak” a rend szer vál tást kö −
ve tő gyö ke res mér té kű vál to zá sa áll. A rend szer vál tás előtt a né me tek kel szem ben
meg mu tat ko zó ne ga tív vi szo nyu lá sok („bű nös nem zet”) a rend szer vál tás után elő je let
vál tot tak: a né met iden ti tás vál la lá sa az „új vi lág” új ér ték rend je sze rint fel ér té ke lő −
dött. E fo lya ma tot komp le xeb ben lát hat juk, ha nem csak a rend szer vál tás utá ni ada to −
kat ves  szük te kin tet be, ha nem az ezt meg elő ző ket is. 1970−ben (1980−ban nem kér −
dez tek rá az anya nyelv re) több mint két sze re se (107%−kal ma ga sabb) volt a né met
anya nyel vű ek szá ma a né met nem ze ti sé gű ek nek Nagy részt en nek tud ha tó be, hogy a
né met kul túr kör höz tar to zó né met anya nyel vű ek egy re na gyobb ré sze nem ze ti sé gé nek
is a né me tet vál lal ta. 
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A to váb bi ak ban az egyes nem ze ti kö zös sé gek hez tar to zók meg osz lá sát a ren del −
ke zés re ál ló két vál to zó sze rint ár nyal tab ban vizs gál juk meg. Olyan ti po ló gi át ala kí tunk
ki, ahol az anya nyelv és a nem ze ti ség vál to zók két ér té ket (igen vagy nem) ve het nek
fel. Ily mó don az egyes nem ze ti kö zös sé gek hez, et ni ku mok hoz tar to zók tá gabb ér te −
lem ben a ren del ke zés re ál ló két mu ta tó sze rint négy tí pus ba so rol ha tók be: 

1. tí pus, ide tar toz nak azok, akik mind két mu ta tó, a nem ze ti ség és az anya nyelv
sze rint is ugyan ah hoz a nem ze ti ség hez tar toz nak. Őket te kint jük a vizs gált nem ze ti kö −
zös ség „mag cso port já nak”, mi vel po li ti kai (nem ze ti sé gük) és kul tu rá lis (anya nyelv ük)
kö tő dé sük sze rint is az adott nem ze ti ség hez tar toz nak.

A 2. tí pust azok al kot ják, akik csak anya nyelv ük sze rint (nem ze ti sé gük sze rint
nem) tar toz nak az adott nem ze ti kö zös ség hez. Ide egy részt azok tar toz nak, akik ve −
gyes há zas ság ból, ál ta lá ban több sé gi – ki sebb sé gi há zas ság ból szár maz nak, nem ze −
ti sé gi ho va tar to zá suk nál in kább a több sé gi szár ma zás, nyel vi−kul tu rá lis kö tő dé sük nél
a ki sebb sé gi szár ma zás do mi nál. Egy to váb bi szeg men sü ket a nem anya nyel vi ok ta −
tás ban ré sze sü lő ho mo gén szár ma zá sú ak egy ré sze te szi ki. Ese tük ben az anya nyelv
utal szár ma zá suk ra, nem ze ti sé gük pe dig az új, több sé gi iden ti tá su kat tük rö zi.

Az anya nyelv/nem ze ti ség dichotómia vizs gá la tá nak 3. tí pu sa, az elő ző nél ta lán ne −
he zeb ben be ha tá rol ha tó cso por tot ké pez. Ese tük ben a nem ze ti sé gük (anya nyelv ük nem)
utal nem ze ti kö tő dé sük re. Egy ré szü ket szin tén ve gyes szár ma zá sú ak al kot ják, to váb bá
azok, akik et ni ka i lag ho mo gén szár ma zá sú ak, de job bá ra a több sé gi nyel vi kö zeg ben
szo ci a li zá lód tak, és szár ma zás sze rin ti nem ze ti ho va tar to zá su kat meg tar tot ták.

A 4. tí pus ba tar to zók egyik et ni kai vál to zó ja sem utal a vizs gált et ni kum hoz va ló
tar to zás ra. Az eb be a cso port ba tar to zók sta tisz ti ka i lag nem tar toz nak a vizs gált et ni −
kum hoz. 

Fel me rül a kér dés, hogy az egyes et ni kai kö zös sé ge ken be lül ho gyan, mi lyen struk −
tú rát al kot va he lyez ked nek el az egyes tí pu sok. Fel te vé sünk sze rint az ily mó don meg −
kü lön böz te tett tí pu sok egy faj ta hi e rar chi kus sor rend be ál lít ha tók, el ren de zé sü ket kon −
cent ri kus kö rök se gít sé gé vel áb rá zol hat juk. (2. áb ra) Leg be lül ta lál ha tó az ún mag cso −
port (MCS), me lyet az 1. tí pus ba tar to zók al kot nak. Fel te vé sünk sze rint ezt ve szi kö −
rül az ún. bel ső szfé ra (BSZ), me lyet a 3. cso port ba tar to zók al kot nak. A nem ze ti kö −
zös ség hez tar to zás kül ső szfé rá ját (KSZ) a 2. cso port hoz tar to zók al kot ják. Fel te vé −
sünk sze rint a 3. cso port hoz tar to zók azért kö tőd nek nem ze ti kö zös sé gük höz szi lár −
dab ban, mint a 2. cso port ba tar to zók, mi vel a nem ze ti ség vál la lá sa sú lyo sabb vál la −
lást, meg nyi lat ko zást va ló szí nű sít, mint „csak ” az anya nyel vi kö tő dés vál la lá sa. Szű −
kebb ér te lem ben a kö zös ség tag ja i nak a mag cso port ba tar to zó kat te kint jük, tá gabb
ér te lem ben pe dig a mag cso por ton kí vül a kül ső és bel ső szfé rá ba tar to zó kat is. 3

Már a fen ti ek ben is utal tunk rá, hogy fel te vé sünk sze rint a nem ze ti kö zös sé gek hez
tar to zók iden ti tá sa, kö tő dé se an nál szi lár dabb, mi nél ki sebb az el té rés a kö zös sé gi
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3 Azt is látnunk kell, hogy ha az egyes közösségek tágan értelmezett számát összeadjuk, akkor nagyobb
számú populációt kapunk, mint Szlovákia összlakossága. Ez abból adódik, hogy akik kettős
kötődésűek (azaz akiknek nemzetiség és anyanyelv szerinti hovatartozásuk különbözik) mindkét
etnikum körébe tartozóként összeszámláltatnak. 



ho va tar to zás két mu ta tó ja a nem ze ti ség és az anya nyelv kö zött. Az az a leg szi lár dab −
bak nak (leg kom pak tab bak nak) azok a kö zös sé gek te kint he tők, ahol a leg töb ben az
(1). ún. mag cso port ba tar toz nak, és vi szony lag ke ve sen az et ni kai kö tő dés bel ső, il −
let ve kül ső szfé rá i ba. Az is egy ér tel mű, hogy a nem ze ti kö zös sé gek hez tar to zók tá −
gabb, il let ve szű kebb ér te lem ben ér tel me zett szá ma köz ti kü lönb ség an nál na gyobb,
mi nél na gyobb a kül ső szfé rá ba és a bel ső szfé rá ba tar to zók ará nya.

2. áb ra. A nem ze ti−et ni kai kö zös sé gek hez tar to zók tí pu sai 

MCS – mag cso port
BSZ – bel ső szfé ra
KSZ – kül ső szfé ra

NE – nem et ni kai

A 2. táb lá zat el ső 3 osz lo pa a nem ze ti kö zös sé gek hez tar to zás tí pu sa it ad ja meg. Az
utol só két osz lop azt fe je zi ki, hogy a tá gan ér tel me zett egyes nem ze ti kö zös sé gek hez
tar to zók mek ko ra ré szét te szik ki nem ze ti ség, il let ve anya nyelv sze rint. Vizs gál juk meg
az egyes 5000 fő nél szá mo sabb szlo vá ki ai nem ze ti kö zös sé ge ket, hogy az elő zők ben
is mer te tett kri té ri um rend szer sze rint men  nyi re szi lárd bel ső struk turá val ren del kez −
nek!

2. táb lá zat. Szlo vá kia nem ze ti kö zös sé ge i nek nem ze ti ho va tar to zás tí pu sai sze rin ti
meg osz lá sa

For rás: Nép szám lá lás 2001.
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A táb lá zat ada tai meg erő sí tik a ko ráb bi ak ban is vá zol ta kat. A leg szi lár dabb et ni kai
jel lem zők kel a szlo vá kok ren del kez nek. A tá gabb kö zös ség hez tar to zók 95,8%−a tar to −
zik a mag cso port ba (MCS). Azt is meg fi gyel het jük, hogy a bel ső szfé rá ba (BSZ) is több
mint há rom szor töb ben tar toz nak (3,2%) mint a kül ső be (KSZ) (1,0%). Az az a tá gabb
kö zös ség hez tar to zók kö zül leg töb ben a szi lárd mag hoz tar toz nak, míg a ke vés bé szi −
lárd kö tő dé sű ek ará nya mar gi ná li san cse kély. 

A ma gyar kö zös ség hez tar to zók 86,5%−a a mag cso port ba tar to zik, ugyan ak kor kö −
zel öt ször tar toz nak töb ben a KSZ−ba (11,2%), mint a BSZ−ba (2,3%). A do mi náns MCS
mel lett je len tős szá mú a KSZ−ba tar to zók ará nya, me lyek kö zött igen vé kony ré te get
kép vi sel nek a BSz−ba tar to zók. 

A cse hek kö zel kétharmada tar to zik a MCS−ba. A vizs gált et ni kum pe ri fé ri á já hoz,
KSZ−hoz itt is töb ben tar toz nak (20,6%), mint a BSZ−ba (14,2%). 

A ro mák egyes tí pu sok sze rin ti meg osz lá sa je len tős mér ték ben kü lön bö zik az elő −
zők ben is mer te tet tek től. A mag cso port ba tar to zók ará nya (45,5%) a tág po pu lá ció fe −
lét sem éri el, s a KSZ−ba tar to zók ará nya meg kö ze lí ti az egyharmadot (30,9%).

Az uk rá nok bel ső struk tú rá ja bi zo nyos mér ték ben ha son la tos a szlo vá kok meg osz −
lá sá hoz. Itt is leg töb ben a mag cso port hoz tar toz nak (51,3%), s a pe ri fé ri ák fe lé ha lad −
va fo ko za to san csök ken a két tí pus hoz tar to zók ará nya. A tel jes po pu lá ci ó hoz tar to −
zók több mint egyharmada (36,2%) a BSZ−hoz, egynyolcada (12,5%) a KSZ−hoz tar to −
zik. 

A ru szi nok bel ső struk tú rá ja az uk rá no ké val el len té tes. Leg töb ben, 57,1% a KSZ−
ba tar to zik, a MCS−ba tar to zók ará nya 40,4%, me lye ket igen vé kony, 2,3% BSZ vá laszt
el egy más tól.

A né me tek meg osz lá sa szin tén igen he te ro gén: Ugyan a MCS−ba tar to zók van nak
a leg töb ben, (44,6%), de a KSZ−ba tar to zók te szik ki a tá gabb po pu lá ció egyharmadát
(33,5%), me lye ket je len tős ará nyú BSZ (21,9%) vá laszt el. Ugyan ak kor azt is lát nunk
kell, hogy a ha son ló meg osz lá sú et ni kai kö zös sé gek más mu ta tói igen je len tős mér −
ték ben el té rő ek le het nek.

A nem ze ti sé gi és az anya nyel vi ada tok együt tes ta nul má nyo zá sa Szlo vá kia et ni kai
jel leg ze tes sé ge i nek komp le xebb meg is me ré sét se gí ti elő. Hang sú lyo san fon tos ez az
egyes nem ze ti sé gek te le pü lés szer ke ze ti el he lyez ke dé sé nek vizs gá la tá nál. El ső sor ban
a ki sebb lé lek szá mú et ni ku mok ese té ben mu tat koz nak igen nagy el té ré sek a nem ze −
ti ség és az anya nyel vi meg osz lás szerin t.4

A to váb bi ak ban já rá sok sze rin ti bon tás ban vizs gál juk a szlo vá ki ai nem ze ti kö zös −
sé gek meg osz lá sát. El ső meg kö ze lí tés ben azt vizs gál juk, hogy az egyes já rá so kon be −
lül mek ko ra a nem ze ti ki sebb sé gek ku mu lált szá ma, ará nya. (Te hát nem az egyes kö −
zös sé gek hez tar to zók meg osz lást vizs gál juk, ha nem azt, hogy az egyes já rá sok né pes −
sé gén be lül mi lyen nagy a ki sebb sé gi kö zös sé gek össz lét szá ma, ará nya).

Nem ze ti ség és anya nyelv sze rin ti ho va tar to zás

4 Az etnikai jellegzetességek még árnyaltabb vizsgálatát tenné lehetővé, ha nem csak külön a
nemzetiségi vagy az anyanyelvi adatokat vizsgálnánk, hanem a kettő „együttjárását” is tekintetbe ven−
nénk, mint ez a fentiekben elemzett tipológia esetében történt.
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3. táb lá zat. A szlo vá ki ai nem ze ti sé gi és anya nyel vi ki sebb sé gek ku mu lált szá ma, ará −
nya já rá sok sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

Az ada tok ból ki vi lág lik, hogy a szlo vá ki ai já rá sok ban je len tős mér ték ben ma ga sabb a
leg alább 10%−os ará nyú et ni kai vagy nem ze ti sé gi ki sebb sé get ki mu ta tó já rá sok ará −
nya anya nyelv sze rint, mint nem ze ti ség sze rint. Azok nak a já rá sok nak a szá ma, ahol
10%−nál ki sebb az ott élő et ni ku mok ará nya nem ze ti ség sze rint 62, anya nyelv sze rint
49 volt. Ily mó don nem ze ti ség sze rint 18, anya nyelv sze rint 30 já rás ban ha lad ja az et −
ni ku mok ku mu lált ará nya a 10%−ot. A na gyobb szá mú et ni kai né pes ség gel ren del ke −
ző já rá sok meg osz lá sa is je len tő sen kü lön bö zik e két mu ta tó sze rint. Nem ze ti ség sze −
rint csak 2, anya nyelv sze rint vi szont 3 já rás ban van nak több ség ben a nem ze ti ki sebb −
sé gek. 25–50%−os arány ban nem ze ti ség sze rint 11 já rás ban, anya nyelv sze rint 13 já −
rás ban van nak. A leg na gyobb el té rés a 10–25%−os arány ban et ni ku mok ál tal la kott já −
rá sok nál mu tat ko zik: nem ze ti ség sze rint 5, anya nyelv sze rint vi szont 14 já rás ban mo −
zog az et ni ku mok ará nya 10–25% kö zött. Szlo vá kia nem ze ti kö zös sé gek ál tal la kott
te rü le te te hát je len tős mér ték ben na gyobb az anya nyel vi, mint a nem ze ti sé gi ada tok
alap ján. Ha az et ni kai jel le gű nek mi nő sí tett já rá sok al só ha tá rát a 10%−os kü szöb ben
ha tá roz zuk meg, ak kor nem ze ti ség sze rint Szlo vá kia te rü le té nek több mint egy har ma −
da (34,4%−a), anya nyelv sze rint 45,7%−te kint he tő et ni ku mok ál tal la kott te rü let nek.
(Az az az anya nyelv sze rint kö zel egyharmaddal (32,8%−kal) na gyobb te rü le ten él nek já −
rá son ként 10%−nál na gyobb arány ban nem ze ti kö zös sé gek. 

Szlo vá kia la kos sá gá nak te hát igen je len tős ré sze ke rül töb bé−ke vés bé rend sze res
interetnikai kap cso la tok ba. A 10%−nál ma ga sabb et ni kai la kos sá gú ré gi ók ban (nem ze −
ti ség szer in t)1402126, il let ve (anya nyelv sze rint) 216 9617 szá mú la kos él, mely
Szlo vá kia né pes sé gé nek 26,1%−át, il let ve 40,3%−át te szi ki. 

Egy kö vet ke ző lé pés ben azt vizs gál juk meg, hogy Szlo vá kia egyes já rá sai men  nyi −
re te kint he tők mul tiet nikus nak. A mi ol va sa tunk ban ar ra va gyunk kí ván csi ak, hogy mi −
lyen arány ban és hány nem ze ti kö zös ség él egy más mel lett kis ré gi ón ként. Egy faj ta
„vir tu á lis tér ké pet” sze ret nénk meg raj zol ni, mely Szlo vá ki á ban kis ré gi ón ként ad ná
meg az egyes együt télő et ni ku mok szá mát az egyes et ni kai kü szö bök mel lett anya −
nyelv szerin t.5 Több ré te gű „tér ké pet” raj zo lunk meg. Ré gi ón ként 1%, 2%, 5%, 10%,
20%, 33,4%−os arány fe lett je len lé vő et ni ku mo kat vo nunk be. 

Az egyes szá za lék arány ok meg vá lasz tá sá nál te kin tet be kel lett ven nünk, hogy Szlo −
vá ki á ban a nagy „szál lás te rü le tek kel” ren del ke ző nem ze ti kö zös sé gek mel lett zöm mel
szór vá nyok ban élő et ni kai kö zös sé gek is je len van nak. Vizs gá la tunk al só ha tá rá ul az
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5 A korábbiakban ismertetett okok miatt – az anyanyelv szerinti hovatartozás a kisebbségi közösséghez
tartozók egyfajta potenciális keretét adja meg – választottuk az anyanyelv szerinti hovatartozást.
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1%−ot vá lasz tot tuk. Et től ki sebb elő for du lá si kü szöb bel nem szá mol tunk. Fel te vé sünk
sze rint a já rá si, kis ré gi ók sze rin ti bon tás ban en nél ki sebb arány ban elő for du ló et ni ku −
mok in kább lá ten sen van nak je len a re gi o ná lis szin tű interetnikai kap cso la tok ban.
Ezért csak azo kat a nem ze ti kö zös sé ge ket von tuk be a vizs gá lat ba, ame lyek ará nya
anya nyelv sze rint el éri az 1%−ot leg alább egy já rás ban. A vizs gá lat ba a szlo vák, ma −
gyar, ro ma, ru szin, uk rán, cseh és né met nem ze ti sé gek let tek be von va.

4. táb lá zat. A szlo vá ki ai et ni ku mok szá ma já rá son ként, kü lön bö ző et ni kai kü szö bök
(anya nyel vű ek ará nya %−ban) mel lett

Néz zük az ered mé nye ket! Az 1%−os al só kü szöb fe lett a szlo vá ki ai já rá sok alig egy ne gye −
dé ben (22,8%−án) volt csak 1 nem ze ti ség ki mu tat ha tó. Eb be a cso port ba azok a szlo vá −
kok ál tal la kott já rá sok tar toz nak, ahol ele nyé sző mér ték ben él nek más nem ze ti sé gű ek.
Az az a szlo vá ki ai já rá sok több mint há rom ne gye de olyan mul tiet nikus já rás nak mi nő sít he −
tő, ahol leg alább 2 et ni kai kö zös ség ará nya (anya nyelv sze rint) meg ha lad ja az 1%−ot. A já −
rá sok több mint 2/3−ában kö zel fe le−fe le arány ban 2, il let ve 3 et ni kai cso port él, a 4, il −
let ve 5 et ni kai kö zös ség együtt élé se már csak 5, il let ve 1 já rás ban fe dez he tő fel. 

Má so dik szint ként a já rá son ként 2%−ot meg ha la dó nem ze ti sé ge ket vizs gál tuk. 
Ezen a szin ten a já rá sok több sé ge (54,4%−a) még több nem ze ti sé gű nek te kint he tő.

Azon ban ma xi mum 4 kö zös ség együtt élé se mu tat ha tó ki egy já rás ban. A já rá sok kö −
zel egy ötö dé ben 3, több mint egy har ma dá ban 2 kö zös ség van je len. 

5%−os et ni kai kü szöb ese té ben a já rá sok több sé ge már nem mu tat ko zik több nem −
ze ti sé gű nek, a já rá sok kö zel 60%−ában csak 1 et ni kai kö zös ség tag jai ha lad ják meg
az 5%−ot. A já rá sok bő egy har ma dá ban 2 nem ze ti kö zös ség van je len, 3 kö zös ség
együt tes je len lé te pe dig 5 já rás ban fi gyel he tő meg.

Az et ni kai kü szöb 10%−ra tör té nő eme lé se mel lett a já rá sok több mint há rom ne gye −
de már egy nem ze ti sé gű, s a szűk egy ne gye dé ben is csak 2 nem ze ti ség együtt élé se
fi gyel he tő meg. A kü szö bök to váb bi eme lé sé vel (20%−ra il let ve 33,4%−ra) fo lya ma to −
san to vább emel ke dik a nem mul tiet nikus já rá sok ará nya.

A nem ze ti kö zös sé gek nem ze ti ség és anya nyelv sze rin ti meg osz lá sá nak vizs gá la −
tát ki sebb egy sé gek, a te le pü lé sek szint jén fe jez zük be. Ezen a szin ten sok kal ár nyal −
tabb ké pet ka punk a te le pü lé sek et ni kai meg osz lá sá ról, mint a já rá sok sze rin ti vizs −
gá lat ese té ben. Más részt ár nyal tabb ké pet ka punk ar ról is, hogy mi lyen az egyes nem −
ze ti kö zös sé gek et ni kai tér szer ke ze te. Ko ráb bi vizs gá la ta ink so rán egy olyan et ni kai
tér szer ke zet−ti po ló gi át al kal maz tunk, mely 5 tí pus se gít sé gé vel ka te go ri zál ta a szlo vá −
ki ai ma gyar lakossá got.6
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6 Ez az alábbi volt: 
1. szórványnak a 10%−nál kisebb, de legalább 100 fős etnikai jelenlétű helységeket, 
2. szórványjellegűnek a 10%−nál alacsonyabb etnikai arányú helységeket minősítjük,
3. kisebbséginek a 10% és 50% közötti etnikai arányú településeket,
4 enyhe többségűnek az 50−80% közötti helységeket,
5. erős többségűnek az ezt meghaladó arányú településeket minősítettük.
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Je len dol go za tunk ban egy a (5000 fő nél na gyobb lé lek szá mú) szlo vá ki ai et ni ku −
mok ra al kal maz ha tó ti po ló gi át dol goz tunk ki, mely a te le pü lé sek et ni kai jel le gét (TEJ)
9 ka te gó ri á ba so rol ja. Azért volt szük ség egy rész le te sebb sok ka te gó ri ás vál to zó ki −
dol go zá sá ra, hogy az egy más tól igen el té rő tér szer ke ze ti jel leg ze tes sé gek kel ren del −
ke ző et ni ku mo kat ös  sze ha son lít has suk. (A vizs gált et ni ku mok nagy ré szé nél tér szer −
ke ze ti sa já tos sá ga ik ból adó dó an nem for dul elő az et ni kai tér szer ke zet va la men  nyi
típusa.)7

A to váb bi ak ban az egyes nem ze ti kö zös sé gek et ni kai jel leg ze tes sé ge it te le pü lés −
szin tű ada tok fel hasz ná lá sá val vizs gál juk meg. A táb lá zat el ső osz lo pa a te le pü lé sek
et ni kai jel le gét, az az az ott élő et ni ku mok ará nyát ad ja meg (TEJ). A te le pü lé sek szá −
mát a vizs gált et ni ku mok nem ze ti sé gi il let ve anya nyel vi ará nya sze rint a 2. és 3. osz −
lop tar tal maz za. A 4. és az 5. osz lop az egyes nem ze ti kö zös sé gek hez tar to zók szá −
mát ad ja meg nem ze ti ség, il let ve anya nyelv sze rint a te le pü lé se ken élő et ni ku mok
nem ze ti sé gi ará nya sze rint. A 6. osz lop ban pe dig az A/N mu ta tó ér té ke it tün tet tük fel.
Ve gyük sor ra az egyes nem ze ti kö zös sé ge ket: 

5. táb lá zat. A szlo vák la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te −
le pü lé se in a te le pü lé se ken élő szlo vá kok ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

Szlo vá ki á ban 2001−ben nem volt olyan te le pü lés, ahol leg alább egy szlo vák nem ze ti sé −
gűt nem szá mol tak vol na ös  sze. Anya nyelv sze rint egy ilyen te le pü lés volt ki mu tat ha tó
(a Svid ní ki já rás be li Šar bov ne vű te le pü lés 9 la ko sa kö zül min den ki ru szin anya nyel vű −
nek val lot ta ma gát). A szlo vá kok ele nyé sző há nya da – nem egész 0,2%−a él szór vány −
ban (10%−nál ala cso nyabb ará nyú te le pü lé se ken). Dön tő több sé gük (nem ze ti ség sze −
rint 92,6%, anya nyelv sze rint 93,6%−uk) 80%−nál na gyobb arány ban szlo vá kok ál tal la −
kott te le pü lé se ken él. Az is meg fi gyel he tő, hogy gya kor la ti lag min den te le pü lés ka te gó −
ri á ban ma ga sabb a szlo vá kok szá ma nem ze ti ség sze rint, mint anya nyelv sze rint.
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7 Az alábbiakban alkalmazott tipológia kategóriái a következők. (Az egyes etnikumok száma aránya): 
1. 0 (a helységben egy vizsgált etnikumú lakos sem él),
2. – 1%−nál kevesebb, 
3. 1–2% közötti,
4. 2–5% közötti,
5. 5–10% közötti,
6. 10–20% közötti,
7. 20–50% közötti,
8. 50–80% közötti, 
9. 80% felett.
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6. táb lá zat. A ma gyar la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te −
le pü lé se in a te le pü lé se ken élő ma gya rok ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

A te le pü lé se ken élő szlo vá kok ará nyá nak emel ke dé sé vel csök ken a nem ze ti ség, il let −
ve anya nyelv sze rin ti ho va tar to zás köz ti kü lönb ség. Azo kon a te le pü lé se ken, ahol a
szlo vá kok ará nya 10% alatt van, az A/N mu ta tó ér té ke 76,6−77,8% kö rü li ér té ke ket
vesz fel, a szlo vák ki sebb sé gű te le pü lé se ken 80,6−83,4% kö rül, az erős szlo vák több −
sé gű (80% fe let ti) szlo vá kok ál tal la kott hely sé gek ben pe dig 98,8% kö rül mo zog. A
szór vány jel le gű te le pü lé se ken is igen nagy mér ték ben ma ga sabb a szlo vá kok szá ma
nem ze ti ség sze rint, mint anya nyelv sze rint. Ez an nak az erős et ni kai von zás nak a kö −
vet kez mé nye, amel  lyel – még szór vány kö rül mé nyek kö zött is – a több sé gi et ni kum hat
a még lo ká lis több ség ben lé vő et ni kai kö zös sé gek re is.

A te le pü lé sek (szlo vák) et ni kai jel le gé nek erő sö dé se és a két vál to zó köz ti kü lönb −
ség csök ke né se nem az et ni kai von zás csök ke né sé re utal, pusz tán ar ra, hogy eze ken
a te le pü lé se ken a más nem ze ti sé gű ek ará nya csök ken, ezért a ki sebb sé gek irá nyá −
ból a több ség irá nyá ba mu ta tó as  szi mi lá ció is csök ken (szá mu kat te kint ve ezek ben a
hely sé gek ben igen nagy tö me gű ha so nu lá sok zaj la nak).

A ma gyar la kos ság et ni kai tér szer ke ze ti mu ta tói – a ma gyar lak ta te le pü lé sek re kor −
lá toz va – je len tős mér ték ben ha son lí ta nak a szlo vák la kos ság mu ta tó i ra. A ma gya rok
ál tal 10% fe lett la kott te le pü lé sek szá ma an nál na gyobb, mi nél ma ga sabb az ott élő
ma gya rok ará nya. Az is meg fi gyel he tő, hogy a te le pü lé sek meg osz lá sát il le tő en nincs
je len tős el té rés a nem ze ti ség, il let ve anya nyelv sze rin ti et ni kai tér szer ke zet ki je lö lé sé −
nél. A 10%−nál ma ga sabb ma gyar ará nyú te le pü lé sek ből nem ze ti ség sze rint 526,
anya nyelv sze rint mind ös  sze 9−cel több 535 volt ki mu tat ha tó 2001−ben. A szór vány −
ban élő ma gya rok ará nya nem túl je len tős, nem éri el a 10%−ot (nem ze ti ség sze rint
7,5%, anya nyelv sze rint 8,9%). Meg fi gyel he tő, hogy – a 10%−nál ma ga sabb ará nyú te −
le pü lé se ken – a te le pü lé se ken élő ma gya rok szá ma a te le pü lé sek ma gyar jel le gé nek
erő sö dé sé vel nö vek szik, a nö ve ke dés az eny he ma gyar több sé gű te le pü lé se kig foly to −
nos, de az erős ma gyar több sé gű te le pü lé se ken már ki sebb a ma gya rok szá ma, mint
az eny he ma gyar több sé gű te le pü lé se ken. Az az a ko ráb bi idő szak tól el té rő en, 2001−
ben a leg több ma gyar az eny he ma gyar több sé gű te le pü lé se ken élt.Az A/N mu ta tó ér −
té ke a te le pü lé sek ma gyar jel le gé nek erő sö dé sé vel csök ken.
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7. táb lá zat. A ro ma la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te le −
pü lé se in a te le pü lé se ken élő ro mák ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

A ro mák te le pü lés szer ke ze ti jel leg ze tes sé gei igen nagy mér ték ben el tér nek az ed dig
is mer te tett szlo vá kok, és ma gya rok tér szer ke ze ti mu ta tó i tól. A te le pü lé sek ro ma jel −
le gé nek erő sö dé sé vel csök ken e te le pü lé sek szá ma. A nem ze ti sé gi és az anya nyel vi
meg osz lás ten den ci ái je len tő sen kü lön böz nek, né mi el té rés a fo lya mat le fo lyá sát il le −
tő en mu tat ko zik. Az elő ző eset ben a csök ke nés fo lya ma tos, a má so dik ese té ben ez
nem an  nyi ra egy ér tel mű. A ro ma la kos ság leg na gyobb tö me gei 2–10% kö zöt ti ro ma
ará nyú te le pü lé se ken él nek (A va ló ság ban a hely zet et től kü lön böz het, mi vel a több −
ség ál tal ro má nak mi nő sí tett né pes ség nek csak ki sebb ré sze vall ja ma gát ro má nak.)
Ér de kes meg fi gyel ni, hogy az A/N mu ta tó ér té kei nem ren de ződ nek oly sza bá lyo san,
mint ez meg fi gyel he tő volt a fen ti ek ben elem zett szlo vá kok, il let ve ma gya rok ese té −
ben. Az A/N mu ta tó ér té ke leg na gyobb az 1–10%−ban ro mák ál tal la kott te le pü lé se −
ken, majd ér té ke fo ko za to san csök ken.

8. táb lá zat. A cseh la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te le −
pü lé se in a te le pü lé se ken élő cse hek ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

A cse hek te le pü lés szer ke ze tét meg ha tá ro zó mér ték ben a szór vány jel leg ha tá roz za
meg. Ezt jól pél dáz za, hogy mind ös  sze 1 köz ség ben ha lad ja meg a cse hek ará nya a
10%−ot. Ugyan ak kor a szlo vá ki ai köz sé gek kö zel két har ma dá ban él 1% alat ti arány ban
cseh né pes ség, mint egy 9%−ában 1–2% kö zöt ti arány ban él nek cse hek. El té rő en más,
na gyobb lé lek szá mú nem ze ti sé gek től, a szlo vá ki ai köz sé gek több sé gé ben ki mu tat ha −
tó leg alább 1 cseh la kos. A leg több cseh az 1−2%, il let ve az 1% alat ti cseh né pes sé −
gű köz sé gek ben él. Az utób bi ban a szlo vá ki ai cse hek több mint 51%−a, az előb bi ben
mint egy 41%−a él. 
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9. táb lá zat. A ru szin la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te le −
pü lé se in a te le pü lé se ken élő ru szi nok ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

A ru szi nok te le pü lés szer ke ze te egy tér ben be ha tá rol ha tó „szál lás te rü let tel” ren del ke ző
nem ze ti kö zös ség tér szer ke ze tét ve tí ti elénk, más részt igen je len tős mér té kű, elő re ha −
la dott szór vá nyo so dá suk fi gyel he tő meg. A tér ben jól be ha tá rol ha tó te le pü lés szer ke zet −
re utal, hogy a szlo vá ki ai köz sé gek két har ma dá ban nem él nek ru szi nok. Ugyan ak kor a
10%−nál na gyobb arány ban ru szi nok ál tal la kott köz sé gek szá ma nagy mér ték ben kü lön −
bö zik nem ze ti ség és anya nyelv sze rint (146, il let ve 210). Az elő re ha la dott szór vá nyo so −
dás ról ta nús ko dik a ru szi nok el osz lá sa az egyes te le pü lés ka te gó ri ák sze rint: 10%−nál ki −
sebb ará nyú ru szin nem ze ti sé gű hely sé gek ben a ru szi nok ará nya nem ze ti ség sze rint
42,0%, anya nyelv sze rint 53,0%. A ru szin et ni kai tér szer ke ze tet jel lem zi, hogy „szál lás −
te rü let ük” ös  sze té te le je len tős mér ték ben kü lön bö zik nem ze ti ség és anya nyelv sze rint.
Nem ze ti ség sze rint a te le pü lé sek több sé ge (124) ru szin ki sebb sé gű, s csak 22 hely ség
ru szin több sé gű. Anya nyelv sze rint en nek el len ke ző je fi gyel he tő meg: ru szin több sé gű
122 te le pü lés és 98 hely ség ben él nek ki sebb ség ben a ru szi nok. A két mu ta tó köz ti mar −
káns kü lönb sé get jel zi, hogy nem ze ti ség sze rint 2, anya nyelv sze rint 21 te le pü lé sen ha −
lad ja meg ará nyuk a 80%−ot. Más kér dés, hogy ezek job bá ra ap ró, kis lét szá mú te le pü −
lé sek. Itt is meg fi gyel het jük, hogy az A/N mu ta tó (in dex) ér té ke leg alább is az 5%−nál ma −
ga sabb ru szin la kos sá gú te le pü lé se ken élő ru szi nok ará nyá nak nö ve ke dé sé vel for dí tott
arány ban csök ken. Míg or szá go san anya nyelv sze rint két szer an  nyi a ru szi nok szá ma,
mint nem ze ti ség sze rint, a ru szin több sé gű hely sé gek ben e in dex ér té ke 133 kö rül, az
erős ru szin több sé gű te le pü lé se ken pe dig csak 110 kö rül mo zog.

10. táb lá zat. Az uk rán la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te −
le pü lé se in a te le pü lé se ken élő uk rá nok ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.
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Ta nul má nyunk ban már ko ráb ban utal tunk a ru szin–uk rán et ni kai kap cso la tok ösz  −
sze tett múlt já ra és je le né re. (Bi zo nyos vo nat ko zá sok ban egy faj ta komp le men ter kap −
cso lat mu tat ko zik e két nem ze ti ség kö zött.) Az uk rá nok nál még in ten zí vebb szór vá nyo −
so dás fi gyel he tő meg, mint a ru szi nok nál: A szlo vá ki ai te le pü lé sek mint egy 70%−án él
leg alább 1 uk rán. Az uk rá nok ál tal la kott te le pü lé sek meg ha tá ro zó jel lem ző je, hogy
ará nyuk nö ve ke dé sé vel egy re csök ken az ál ta luk la kott te le pü lé sek szá ma. Nem ze ti −
ség sze rint a 10%−nál ma ga sabb arány ban uk rá nok ál tal la kott te le pü lé sek szá ma
mind ös  sze 18, anya nyelv sze rint pe dig még ki sebb, mind ös  sze 8. Ezek kö zött uk rán
több sé gű te le pü lés nem ta lál ha tó.

Ezek a sa já tos sá gok meg mu tat koz nak az uk rá nok te le pü lés tí pu sok sze rin ti meg −
osz lá sá ban is. Az uk rá nok dön tő több sé ge (nem ze ti ség sze rint 92,4%, anya nyelv sze −
rint 95,5%) szór vány ban él. A 10%−nál ma ga sabb arány ban uk rán nem ze ti sé gű ek ál tal
la kott te le pü lé se ken nem ze ti ség sze rint 7,6%, anya nyelv sze rint 4,5% az uk rá nok ará −
nya. Elég gé sa já to san ala kul az uk rá nok A/N in de xe. Mi vel az uk rá nok szá ma anya −
nyelv sze rint ki sebb mint nem ze ti ség sze rint, or szá gos szin ten e in dex ér té ke 72,9.
Ugyan ak kor meg fi gyel het jük, hogy mi nél ma ga sabb arány ban él nek uk rá nok az egyes
te le pü lé se ken, an nál ki sebb az uk rán anya nyel vű ek ará nya az uk rán nem ze ti sé gű ek −
hez vi szo nyít va. E te le pü lé se ken az uk rán anya nyel vű ek nél je len tő sen ma ga sabb, an −
nak több szö rö se a ru szin anya nyel vű ek szá ma. Meg ha tá ro zó ré szük uk rán nem ze ti sé −
gű nek vall ja ma gát.

11. táb lá zat. A né met la kos ság szá ma nem ze ti ség és anya nyelv sze rint Szlo vá kia te −
le pü lé se in a te le pü lé se ken élő né me tek ará nya sze rint

For rás: Nép szám lá lás 2001.

A né me tek te le pü lés szer ke ze ti sa já tos sá gai ten den ci á ju kat il le tő en nem ze ti ség és
anya nyelv sze rint nem kü lön böz nek je len tő sebb mér ték ben. Ala csony lé lek szá muk el −
le né re Szlo vá kia te le pü lé se i nek 14,6%−án él nek nem ze ti ség, 16,9%−án anya nyelv sze −
rint né me tek. A né me tek ál tal leg in kább la kott te le pü lé sek nek azok a fal vak szá mí ta −
nak, ahol ará nyuk nem ha lad ja meg az 1%−ot. Anya nyelv sze rint 391, nem ze ti ség sze −
rint 459 ilyen te le pü lés volt ki mu tat ha tó. A szlo vá ki ai né me tek mint egy két har ma da
(nem ze ti ség és anya nyelv sze rint is meg kö ze lí tő leg azo nos arány ban) ezek ben a hely −
sé gek ben él. 10%−nál ma ga sabb a né me tek ará nya nem ze ti ség sze rint 8, anya nyelv
sze rint 10 te le pü lé sen. Ezek ben a hely sé gek ben élők te szik ki a né me tek szám sze −
rint má sik nagy cso port ját, mint egy 16%−át. Az A/N in dex ér té ké nek ala ku lá sa az et −
ni kai tér szer ke zet tel ös  sze füg gés ben kü lö nö sebb sza bály sze rű sé get nem mu tat.
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Szlo vá kia nem ze ti sé ge i nek fe le ke ze ti meg osz lá sa a 2001−es nép szám lá lás
ada tai alap ján

Szlo vá kia né pes sé gé nek fe le ke ze ti meg osz lá sá ról az 1989−es for du lat óta a 2001−es
nép szám lá lás im már má so dik al ka lom mal szol gál tat ada to kat. A 2001−es nép szám lá −
lás Szlo vá kia né pes sé gé nek fe le ke ze ti ös  sze té te lé ről ár nyal tabb ké pet nyújt, mint az
1991−es cen zus. Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy 1991−ben még igen ma gas volt a fe le −
ke ze ti leg bi zony ta la nok (nép szám lá lá si ka te gó ri á val él ve is me ret le nek) ará nya
(17,4%). 2001−re ará nyuk tö re dé ké re (3,0%) zu hant. Ily mó don az 1991−es ada tok hoz
vi szo nyít va je len tős mér ték ben meg nőtt az egyes fe le ke ze tek hez tar to zók, de a fe le −
ke ze ten kí vü li ek ará nya is. Az 1991 és a 2001 kö zött a la kos ság fe le ke ze ti ös  sze té −
tel ében be kö vet ke zett vál to zá so kat az 1. áb ra szem lél te ti. 

2001−ben Szlo vá ki á ban az össz la kos ság több mint két har ma da (68,9%) ró mai ka −
to li kus, 4,1%−a gö rög ka to li kus, 6,9%−a evan gé li kus, 2,0%−a re for má tus, 0,9%−a pra −
vosz láv, 0,04%−e zsi dó, 1,1%−a egyéb fe le ke ze tek hez tar to zott. A fe le ke ze ten kí vü li ek
ará nya a la kos ság több mint egy ny ol cadát, (13,0%−ot) tesz ki, mi köz ben az is me ret le −
nek ará nya 3,0%.

1. áb ra. Szlovákia lakosságának felekezeti megoszlása 1991, 2001,%. 

A fe le ke ze ti és az et ni kai ho va tar to zás mint a tár sa dal mi va ló ság egy− e gy sze le te több
szem pont ból is je len tős mér té kű ha son ló sá got mu tat: Az egyes nem ze ti sé gek, et ni ku −
mok fe le ke ze ti ös  sze té te le ál ta lá ban je len tős mér ték ben kü lön bö zik, mely nek tör té nel −
mi gyö ke rei van nak. To váb bá hos  szú tá von mind ket tő nél je len tős mér té kű te le pü lés szer −
ke ze ti ál lan dó ság fi gyel he tő meg. Az az az egyes te le pü lé sek et ni kai és fe le ke ze ti ös  sze −
té te le hos  szabb idő szak ra vis  sza te kint ve je len tős mér té kű sta bi li tást mu tat.

Szlo vá kia nem ze ti sé ge i nek fe le ke ze ti ös  sze té tel ét csak a 6 na gyobb, leg alább
10 000 főt szám lá ló nem ze ti ség re vo nat ko zó lag vizs gál juk.
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1. táb lá zat. Szlo vá kia nem ze ti sé ge i nek fe le ke ze ti meg osz lá sa

For rás: Nép szám lá lás 2001.

A to váb bi ak ban te kint sük át az egyes nem ze ti sé gek fe le ke ze ti meg osz lá sá nak jel leg −
ze tes sé ge it! A szlo vá kok fe le ke ze ti meg osz lá sa ten den ci á i ban igen kis mér ték ben tér
el az or szá gos tren dek től. Ugyan ak kor egyes fe le ke ze tek szem pont já ból je len tős el té −
ré sek is van nak. A szlo vá kok kö zött kis mér ték ben ma ga sabb a ró mai ka to li ku sok
(69,9%), a fe le ke ze ten kí vü li ek ará nya (13,7%), je len tő sebb mér ték ben ma ga sabb az
evan gé li ku sok ará nya (7,8%), ugyan ak kor nem el ha nya gol ha tó mér ték ben ala cso −
nyabb a pra vosz lá vok (0,7%), is me ret le nek (2,2%) ará nya, s az or szá gos nak tö re dé ke
a re for má tu sok ará nya (0,6%). 

A ma gyar la kos ság fe le ke ze ti meg osz lá sa is alap vo ná sa i ban ha son lít Szlo vá kia fe −
le ke ze ti meg osz lá sá hoz. A ma gya rok kö ré ben az or szá gos nál kis mér ték ben ma ga −
sabb a ka to li ku sok ará nya. A ma gya rok kö zel há rom ne gye de ka to li kus (72,8% ró mai,
1,6%−a gö rög). 

A lé nye ges el té rés a pro tes táns egy há zak hoz tar to zás vo nat ko zá sá ban mu tat ko zik.
A pro tes táns ma gya rok kö zül leg töb ben a re for má tus egy ház hoz tar toz nak 15,5%, or −
szá go san a pro tes tán sok leg na gyobb ré sze (6,9%) vi szont az evan gé li kus egy ház tag −
ja. Az evan gé li kus ma gya rok ará nya en nek tö re dé ke. A ma gya rok kö ré ben szin te el ha −
nya gol ha tó a pra vosz lá vok ará nya (0,02%), az egyéb ki sebb val lá si kö zös sé gek hez tar −
to zók ará nya az or szá gos ér té kek kö rül mo zog. Ami vi szont lé nye ge sen kü lön bö zik: a
ma gya rok kö ré ben a fe le ke ze ten kí vü li ek ará nya (6,4%) két szer, az is me ret le nek ará −
nya is (1,1%) kö zel há rom szor ki sebb az or szá gos ér té kek nél. A ro mák te rü le ti el he −
lyez ke dé se fe le ke ze ti kö tő dé sük ben is meg mu tat ko zik. (Lé lek szá muk Ke let−Szlo vá ki −
á ban a leg na gyobb, s nyu gat fe lé ha lad va csök ken.) Ezt tük rö zi, hogy kö rük ben az or −
szá gos nál je len tő sen ma ga sabb a gö rög ka to li ku sok (6,4%), de a pra vosz lá vok ará nya
is (1,8%). Ugyan ak kor igen ala csony az evan gé li ku sok (1,1%), és a re for má tu sok ará −
nya (0,9%), s nem sok kal ha lad ja meg az or szá gos ér ték fe lét a fe le ke ze ten kí vü li ek
ará nya (7,6%). Az or szá gos nál vi szont je len tő sen ma ga sabb a kü lön bö ző ki sebb egy −
há zokhoz tar to zók ará nya (2,7%). 

A cse hek fe le ke ze ti meg osz lá sá nak meg ha tá ro zó vo ná sa a fe le ke ze ten kí vü li ek
igen ma gas ará nya (36,5%). Az egyes val lá si kö zös sé gek hez tar to zók kö zött a ró mai
ka to li ku sok do mi nan ci á ja (50,9%), to váb bá az or szá gos át la got több szö rö sen meg ha −
la dó egyéb fe le ke ze tek hez tar to zók ará nya (4,2%) fi gyel he tő meg.  

A ru szi nok és az uk rá nok fe le ke ze ti meg osz lá sa az or szá gos tren dek től gyö ke re −
sen el té rő. Mind két kö zös sé gen be lül a „ke le ti” egy há zak hoz tar to zók te szik ki a la −
kos ság több sé gét. A ru szi nok több sé ge (54,8%) a gö rög ka to li kus egy ház hoz, több
mint egy har ma da  (37,1%) a pra vosz láv egy ház hoz tar to zik. A to váb bi fe le ke ze tek hez
tar to zók ará nya cse kély, a pro tes táns egy há zak hoz tar to zó ké ele nyé sző. A fe le ke ze −
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ten kí vü li ek ará nya kö rük ben (5,1%) nem éri el az öszlakossá got jel lem ző ér ték a fe −
lét sem (5,1%). 

Az uk rá nok több sé ge (50,3%−a) a pra vosz láv egy ház hoz tar to zik, 29,2%−a gö rög ka −
to li kus. Úgy tű nik, hogy a ru szin–uk rán et ni kai ha tár egyik jel lem ző je, hogy az uk rá nok
sze ku la ri zál tab bak: több mint két szer ma ga sabb kö rük ben a fe le ke ze ten kí vü li ek ará −
nya (10,7%), mint a ru szi nok nál. Ezen kí vül na gyobb fe le ke ze ti plu ra liz mus is meg fi −
gyel he tő: na gyobb arány ban tar toz nak a kü lön bö ző nem „ke le ti” fe le ke ze tek hez, mint
a ru szi nok.

Szlo vá kia la kos sá gá nak fe le ke ze ti ös  sze té te le re gi o ná li san is igen vál to za tos ké −
pet nyújt, mely az et ni kai ös  sze té tel te rü le ti von za ta i val is szo ros ös  sze füg gés ben
van.

A re gi o ná lis el té ré se ket 4 ré gió men tén vizs gál juk. A nyu gat−, kö zép−, ke let−szlo vá −
ki ai, te rü le tek mel lett Po zsony és tá gabb kör nyé ké nek (Po zso nyi ke rü let) el kü lö ní té se
ami att is in do kolt, mi vel a Po zso nyi ke rü let kegy be mo sá sa a nyu gat−szlo vá ki ai ré gi ó −
val je len tős mér ték ben tor zí tot ta vol na e két te rü let ada ta it. 

A ró mai ka to li ku sok ará nya ke let fe lé ha lad va csök ken, az evan gé li ku sok ará nya
Kö zép−Szlo vá ki á ban, a gö rög ka to li ku sok és a pra vosz lá vok ará nya pe dig Ke let−Szlo vá −
ki á ban a leg ma ga sabb. A to váb bi egy há zak kö zül leg na gyobb arány ban van nak a re −
for má tu sok Ke let−, il let ve Nyu gat−Szlo vá ki á ban, a zsi dók a Po zso nyi ke rü let ben, a fe −
le ke ze ten kí vü li ek Po zsony ban és Kö zép−Szlo vá ki á ban. A kis egy há zak ará nya ke let fe −
lé nö vek szik, de egyéb ként Po zsony ban a leg ma ga sabb. 

Az egyes nem ze ti sé gek fe le ke ze ti meg osz lá sát be fo lyá sol ja re gi o ná lis el he lyez ke −
dé sük, de a ré gi ók fe le ke ze ti meg osz lá sa is je len tős mér ték ben függ ezek nem ze ti sé −
gi ös  sze té te lé től. A fe le ke ze ti meg osz lás nem csak nyu gat–ke let, de dél–észak irány −
ban is vál to zik, de ezt már a négy ré gi ó ra tör té nő ta go lás men tén nincs mó dunk ban
meg fi gyel ni. 

Národnostná a jazyková príslušnosť v živote národnostných a etnických
spoločenstiev na Slovensku

Zhrnutie

Sčítanie ľudu z roku 2001 po tretí raz – po roku 1970 a 1991 – ponúka okrem národ−
nostného zloženia obyvateľstva aj údaje o materinskom jazyku. Autor štúdie analyzu−
je vzťahy medzi týmito dvomi fenoménmi – podá hĺbkovú analýzu národnostnej štruk−
túry obyvateľstva Slovenska na základe dvoch premenných: národnosť a materinský
jazyk. Celá štúdia bola publikovaná v slovenskom jazyku v minuloročnom vydaní našej
publikácie, t. j. v publikácii Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2004.

Nem ze ti ség és anya nyelv sze rin ti ho va tar to zás





1.4. MUN KÁT ADÓ GYÁR VÁ ROS KA, AVAGY AZ IPA RI PARK SZE RE PE A MUN −
KA NÉL KÜ LI SÉG CSÖK KEN TÉ SÉ BEN – EGY KVA LI TA TÍV FEL MÉ RÉS TA NUL SÁ GAI

Továren ské mesteèko „snov“ alebo priemy se¾ný park ako nástroj zníže nia neza -
mest nanos ti v pred stavách a názoroch oby vate¾ov štúrovského regiónu

Be ve ze tés

Szlo vá ki á ban 2005−ben csök kent a mun ka nél kü li ség. Az el ső ne gyed év ben 17,5%, jú −
ni us vé gén 11,1% volt a mun ka nél kü li ek ará nya. Ke rü le ten ként és já rá son ként azon −
ban nagy kü lönb sé gek van nak, s a ma gyar lak ta já rá sok már ha gyo má nyo san az or szá −
gos át la got meg ha la dó mun ka nél kü li sé gű já rá sok kö zé tar toz nak. Jól pél dáz za ezt a
vizs gá ló dá sunk tár gyát ké pe ző pár ká nyi kör zet is, amely a nyi trai ke rü let, ezen be lül
az ér sek új vá ri já rás ré sze. 

A Nyi trai ke rü let ben a nyá ri hó na pok ban 11,4%−os volt a mun ka nél kü li ség, az ér −
sek új vá ri já rás ban 12,6%, a pár ká nyi kör zet ben pe dig 16,3%1, mi köz ben né mely te le −
pü lé sen el ér te, sőt ese ten ként meg is ha lad ta a 20 szá za lé kot. Pe dig a ki tű nő föld −
raj zi fek vés, a jó ter mé sze ti adott sá gok és a meg le vő köz le ke dé si inf rast ruk tú ra ko −
ránt sem ar ra pre desz ti nál ja Pár kányt és kör nyé két, hogy a le sza ka dó ré gi ók szá mát
gya ra pít sa. Rá adá sul a pár ká nyi ré gió mun ka erő pi a cán elég sé ges szá mú és meg fe le −
lő is ko lai vég zett ség gel ren del ke ző sza bad mun ka erő van2. Ugyan ak kor csök ken a pro −
duk tív ko rú, s erő tel je sen nö vek szik a poszt pro duk tív ko rú népesség3. Amen  nyi ben te −

1 2005. jú ni u sá ban 16,69%, jú li us ban 16,31%, au gusz tus ban 16,03%. For rás: Úrad práce, sociál nych
vecí a rodiny, Pra co visko Štúro vo.

2 A pár ká nyi kör zet la ko sa i nak is ko lai vég zett ség sze rin ti struk tú rá já ban a kö zép fo kú is ko lai vég zett ség,
ezen be lül pe dig az érett sé gi nél kü li szak tan in té ze ti vég zett ség do mi nál. Va gyis je len leg kb. min den
ne gye dik 16 éven fe lü li la kos szak mun kás, to váb bá kb. min den ötö dik nek van szak kö zép is ko lai vagy
gim ná zi u mi érett sé gi je. Ezek az ada tok ter mé sze te sen a „pil la nat nyi” ál la po tot tük rö zik, te hát nem
tud hat juk meg be lő lük azt, hogy a je len leg kö zép szin tű vagy ép pen fel ső fo kú ta nul má nya i kat vég zők
(az az még alap is ko lai vég zett sé gű nek mi nő sü lők vagy érett sé gi zet tek) kö zül há nyan és med dig fog nak
el jut ni az is ko lai vég zett sé gi struk tú rá ban. A szlo vá ki ai ma gya rok is ko lai vég zett ség sze rin ti szer ke ze −
té nek hos  szú  tá von ta pasz talt las sú fej lő dé se és a pár ká nyi kör zet la kos sá gá nak ked ve zőt len kor ösz  −
sze té te le azon ban ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a kö zel jö vő ben is a kö zép szin tű is ko lai vég zett sé gű −
ek lesz nek túl súly ban.

3 A pár ká nyi ré gió la kos sá gá nak kor cso port ok sze rin ti ös  sze té te le egy ér tel mű en az el öre ge dés ről ta nús ko −
dik. Ez a je len ség or szá gos szin ten is ta pasz tal ha tó, de nem olyan mér ték ben, mint a vizs gált te rü le ten.
Szlo vá ki á ban a pre pro duk tív kor osz tály (0–14 éve sek) ará nya csök ke nő ten den ci át mu tat, je len leg 17,6
szá za lék. A pro duk tív kor osz tály (15–59 éves fér fi ak, 15–54 éves nők) ará nya az utób bi idő szak ban eny −
hén emel ke dett, 63,8 szá za lék. A poszt pro duk tív kor osz tály nál (60 éven fe lü li fér fi ak, 55 éven fe lü li nők)
ha son ló eny he nö ve ke dés ta pasz tal ha tó, s ez a kor cso port je len leg a la kos ság 18,7 szá za lé kát al kot ja.
A pár ká nyi kör zet la kos sá gá nak kor struk tú rá ja még ked ve zőt le nebb. A pre pro duk tív kor cso port kör ze ti át −
la ga ala cso nyabb az or szá gos át lag nál, 15,9 szá za lék. Csak két te le pü lé sen múl ja felül az or szá gos át −
la got (Belá, Sikenička), s csak há rom te le pü lé sen kö ze lí ti meg (Bíňa, Ebed, Sző gyén). A pro duk tív la kos −
ság rész ará nya csak nem 6 szá za lék kal ala cso nyabb az or szá gos át lag nál, a poszt pro duk tív la kos sá gé vi −
szont 7 szá za lék kal ma ga sabb. Ez azt je len ti, hogy a pár ká nyi kör zet la ko sa i nak egy ne gye de nyug dí jas
ko rú (de van nak te le pü lé sek, ahol a la kos ság csak nem egy har ma dát al kot ják nyug dí ja sok), mi köz ben
csök ken a pro duk tív ko rú la kos ság és az után pót lást je len tő gye re kek rész ará nya. Ki vé telt csu pán Pár −
kány ké pez, ahol a la kos ság két har ma da pro duk tív ko rú.



hát a mun ka erő pi ac to vább ra sem fog ja tud ni fel szip pan ta ni az it te ni sza bad mun ka −
erőt, az el sze gé nye dés hal mo zott ve szé lye mel lett az zal is szá mol ni kell, hogy a pro −
duk tív ko rú la kos ság egy ré sze, fő leg a fi a ta lab bak és a meg fe le lő szak ké pe sí tés sel
ren del ke zők más hol fog nak bol do gu lást ke res ni, s a vi dék egy re idő sö dő la kos sá ga
meg old ha tat lan prob lé mák nak lesz ki té ve.

A he lyi szak em be rek és dön tés ho zók tu da to sít ják, hogy a fej lő dés el kép zel he tet −
len új mun ka he lyek nél kül, ezek lét re jöt té hez vi szont meg kell te rem te ni a fel té te le −
ket: te her komp üze mel te té sé vel sze ret nék meg ol da ni a fo lya mi köz le ke dést, majd
ipa ri par kot sze ret né nek lét re hoz ni. 

Hogy egy ilyen be ru há zás költ ség igé nyes, ah hoz nem fér két ség, s öko ló gi ai von za −
tai is köz is mer tek. Ar ról vi szont ke ve sebb szó esik, hogy egy ipa ri park te le pí té sé nek
tár sa dal mi ki ha tá sa is van, s ha még is be szél nek ró la, ak kor in kább csak a po zi tív kö −
vet kez mé nyek jön nek szá mí tás ba – fő leg a mun ka nél kü li ség csök ke né se az ipa ri park
ha tó su ga rá ban. Ez zel el len tét ben a fel mé rés ab ból in dult ki, hogy egy ipa ri park lé te sí −
té se és mű köd te té se en nél na gyobb tár sa dal mi be avat ko zást je lent, amely nek egy −
aránt le het nek po zi tív és ne ga tív kö vet kez mé nyei. Gon dol junk pél dá ul a ki sze melt te rü −
le ten fek vő tel kek fel vá sár lá sa kor ke let ke ző ér dek el len té tek re és fe szült sé gek re: konf −
lik tu sok a te lek tu laj do no sok és az ál lam kö zött, a te lek tu laj do no sok és a te lek kel nem
ren del ke ző la ko sok kö zött, sőt a te lek tu laj do no sok egyes cso port jai kö zött – ez az
érem egyik ol da la, ér dek vé dő cso por tok, ér dek vé dő ma ga tar tás és kom mu ni ká ci ós
stra té gi ák stb. ki ala ku lá sa – ez az érem má sik ol da la (né ző pont kér dé se, hogy me lyik
a po zi tív és me lyik a ne ga tív). Gon dol junk to váb bá a fo ko zó dó mig rá ci ó ra, az ide gen be −
ru há zók, mul ti na ci o ná lis vál la la tok meg je le né sé re stb., s nem utol só sor ban a mind eh −
hez kap cso ló dó tu da ti vál to zá sok ra. Ép pen ezért nem el ha nya gol ha tó kér dés, men  nyi −
re nyi tott az érin tett ré gió la kos sá ga a be ru há zás irán t. A pár ká nyi kör zet ben ké szült
fel mé rés is ar ra ke res te a vá laszt, ho gyan vi szo nyul a la kos ság az is mer te tett erő fe szí −
té sek meg va ló su lá sá hoz. Mi lyen az itt élő em be rek ipa ri park konst ruk ci ó ja? Szük ség
van−e te her komp ra, ipa ri park ra? Meg va ló sít ha tók−e egy ál ta lán ezek a be ru há zá sok?
Tény leg po zi tí van be fo lyá sol nák a mun ka nél kü li ség ala ku lá sát? Eset leg le het nek ne ga −
tív kö vet kez mé nye ik? Mi lyen ki ha tás sal len ne mind ez sze mé lyes sor suk ala ku lá sá ra? 

A fel mé rés so rán hat fó kusz cso port ban ös  sze sen 72 em bert szó lal tat tunk meg. A
fó kusz cso por tok ös  sze ál lí tá sá nál a kö vet ke ző szem pon to kat vet tük fi gye lem be: 

a) gaz da sá gi ak ti vi tás – 
I. mun ka nél kü li ek,
II. gaz da sá gi lag ak tí vak, va gyis al kal ma zot tak és vál lal ko zók, 

b) a te her komp és az ipa ri park ha tó su ga ra – 
I. köz vet le nül érin tett te le pü lé sek – Pár kány, Muzs la, Ebed, Nána,
II. ke vés bé érin tett te le pü lé sek – a pár ká nyi ré gió to váb bi 19 te le pü lé se,

c) nem,
d) kor (19–34 év, 35–45 év, 45 év fe lett),
e) is ko lai vég zett ség (szak tan in té ze ti érett sé gi nél kül, érett sé gi zett, dip lo más).

1. Te her komp és ipa ri park – mi fán te rem?

Ami a te her kom pot il le ti, min den ki tud ta, mi ről van szó, s min den ki jó öt let nek tar tot −
ta. Né hány in ter jú alany na gyon pon tos is me re tek kel ren del ke zett a pár ká nyi ré gió köz −
le ke dé si adott sá ga i ról, s eb be a kép be il lesz tet ték a te her kom pot, mint lo gisz ti kai
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szem pont ból fon tos esz közt. A több ség szá má ra azon ban a komp nak leg in kább szim −
bo li kus je len tő sé ge van: a nyi tott sá got, a moz gást, a ki− és be áram lást tes te sí ti meg,
ami nek po zi tív je len tő sé get tu laj do ní ta nak. Sze rin tük ezért van szük ség komp ra. Csak
ke ve sen is mer ték fel a te her komp és az ipa ri park kö zöt ti ös  sze füg gést, va gyis azt,
hogy az ipa ri park lét re ho zá sa a te her komp lét re ho zá sá nak függ vé nye. En nek egész
egy sze rű en az volt az oka, hogy hir te len jé ben so kan nem tud ták, mi az ipa ri park.
A cso port be szél ge té sek so rán te hát előszöris az ipa ri park−fo ga lom de fi ni á lá sát tűz −
tük ki cé lul. 

A be szél ge tő tár sak kö zött vol tak né há nyan, akik már jár tak ipa ri park ban – el ső −
sor ban az esz ter go mi–do ro gi ipa ri par kot em lí tet ték –, sőt dol goz tak, dol goz nak is ott,
de a több ség még nem lá tott ilyes mit. 

Vé ge ze tül a kö vet ke ző el kép ze lés ala kult ki: az ipa ri park olyan már meg le vő vagy
ép pen újon nan lét re ho zott inf rast ruk tú ra ke re tén be lül mű kö dő ko los  szá lis gaz da sá gi
kép ződ mény, ame lyet sok kis cég al kot. Ez a sok ki csi cég, kis gyár együtt olyan, mint
egy kis vá ros, s ez az ipa ri park. Vagy aho gyan az egyik in ter jú alany mond ta: gyár vá −
ros ka. Az in ter jú ala nyok ipa ri park konst ruk ci ó já nak lé nye ge te hát a „nagy” és a „ki −
csi” ös  sze kap cso lá sa. Ha tal mas te rü le ten ki csi cé gek. Az ál ta luk el kép zelt ipa ri park −
ban nem iga zán kap he lyet nagy cég, ugyan is a nagy cé get ál ta lá ban a mul ti na ci o ná −
lis vál la lat tal azo no sít ják, s ez so kuk ban ne ga tív ér zé se ket kelt. 

Az ipa ri park kül ső meg je le né si for má já nak és szer ve ze ti struk tú rá já nak le írá sán túl
lé te zik az ipa ri park ér tel me zé sé nek egy má sik di men zi ó ja is. Ezt ne vez het jük funk ci o ná −
lis vagy szim bo li kus di men zi ó nak. Va gyis: mit jel ké pez az ipa ri park? Mi ér tel me, mi lyen
je len tő sé ge van az ipa ri park nak? A vá lasz egyet len szó: MUN KA. Gaz da sá gi ak ti vi tás −
tól, kor tól, nem től és lak hely től füg get le nül az ipa ri park szin te min den ki szá má ra egyen −
lő a mun ká val, új mun ka he lyek te rem té sé vel, s eh hez kap cso ló dik a má sik kulcs szó –
a fej lő dés. Te hát amíg a komp a nyi tott ság jel ké pe, az ipa ri park a mun ka le he tő ség és
a fej lő dés szim bó lu ma, s ezért ab szo lút po zi tív ér tel me zés ben je le nik meg. Funk ci o ná −
lis szem pont ból meg kö ze lít ve ez an  nyit je lent, hogy szük sé ges nek, fon tos nak tar ta nák
egy ipa ri park lé te sü lé sét, mi vel meg győ ző dé sük, hogy ez nagy mér ték ben eny hí te ne a ré −
gió mun ka nél kü li sé gén. S ahol van mun ka, van pénz is, ami költ he tő is, in vesz tál ha tó
is, de min den kép pen újabb fej lő dést hoz ma gá val. Ipa ri park ra – még egy szer hang sú −
lyo zom – a több ség vé le mé nye sze rint olyan nagy szük sé ge len ne a pár ká nyi ré gi ó nak,
mint a ke nyér nek a ko vász ra. S in nen től szem lél ve fel ér té ke lő dik sze mük ben a te her −
komp sze re pe is: a moz gás, a nyi tott ság, a ru gal mas ság szim bó lu ma ös  sze kap cso ló dik
a biz ton ság, a meg ál la po dott ság, a sta bi li tás szim bó lu má val. Az egyik in ter jú alany ezt
a kö vet ke ző sza vak kal fe jez te ki: „Azért is kel le ne az ipa ri park, hogy egy ki csit meg moz -
dul jon, fel re pül jön ez a kör nyék, mert most tel je sen ha lott.”

2. Ki nek nyúj ta na mun ka le he tő sé get az ipa ri park?

Az in ter jú ala nyok több sé ge egyet ér tett ab ban, hogy az ipa ri park el ső sor ban a fi a ta −
lok nak és a kö zép ko rú ak nak, to váb bá a kö zép fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők −
nek nyújt hat na mun ka le he tő sé get. 

Né mi leg meg osz lot tak a vé le mé nyek a ne mek esély egyen lő sé gét il le tő en. A fi a ta −
labb nők úgy lát ják, hogy az ipa ri park mun ka adói ugyan úgy diszk ri mi nál nák őket, mint
bár mely más mun ka adó, va gyis ab ban a pil la nat ban, amint ki de rül ne ró luk, hogy kis −
gyer me kes anyák, in kább mást ven né nek fel he lyet tük. Az idő sebb nők és a fér fi ak
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kis sé túl di men zi o nált nak tar tot ták a fi a tal anyák pa nasz ára da tát, mond ván, ha elő for −
dul na is ilyes mi, az idő sebb ge ne rá ció szí ve sen fel vál lal ná az uno ká kat.

A mun ka nél kü li ek más ös  sze füg gé sek re hív ták fel a fi gyel met. Vé le mé nyük sze rint
a ré gi ó ban csak is me ret ség út ján le het mun kát ta lál ni. 

„Me gyek a mun ka hely re, alig telt el öt perc az óta, hogy szól tak a hi va tal ban,
de már be van tölt ve a hely, konk ré tan a hi va tal nok hölgy kert szom széd já val.
Min den úgy megy, hogy só gor, só gor as  szony, ide gen ne he zen sze rez tu do mást
a jobb mun ka he lyek rõl.”

„Min den hol a ko ma, az is me rõs dol go zik, nem a tu dás szá mít, ha nem az is -
me ret ség.”

„A jó mun ka kö rök su ba alatt van nak el oszt va, a ros  szabb mun kák nál már
ta lán van egy kis esé ly, de na gyon alul kell kez de ni, mert a fönt le võ em be rek
nem en ged nek be ma guk kö zé akár kit, nem en ged nek föl jebb má so kat.”

Az ilyen és ha son ló ke se rű vé le mé nyek ar ra utal nak, hogy a mun ka nél kü li ek – bár
öröm mel fo gad nák az ipa ri park lé te sí té sét – nem tud nak ma ra dék ta la nul hin ni ab ban,
hogy szá muk ra is akad na ott hely. Ter mé sze te sen e ta nul mány nak nem cél ja a pár ká −
nyi ré gió munka he lyelosztási prak ti ká i nak s a fen ti pa na szok meg ala po zott sá gá nak
elem zé se−el len őr zé se. Min den kép pen fi gye lem re mél tó azon ban, hogy ép pen azok tar −
tot tak ta pasz ta la ta ik ra hi vat koz va az em lí tett prob lé mák tól, akik mun ka ügyi hely ze tét
az ipa ri park or vo sol hat ná. Ezt az el len mon dást azon ban ma guk a mun ka nél kü li ek is
érez ték, s a bi zony ta lan sá gon, rossz ta pasz ta la to kon még is csak fe lül ke re ke dett a re −
mény, mond ván, egy ipa ri park ban, ahol sok− sok mun ka hely len ne, már csak akad na
va la mi ne kik is, hi szen an  nyi is me rő se ta lán már sen ki nek sin csen. Ipa ri park ra te hát
igen is szük ség len ne, je len tet ték ki na gyon ha tá ro zot tan.

A nyug díj előtt ál lók és az idő seb bek, va la mint a dip lo má sok nem sok esé lyt ad tak
ma guk nak az ipa ri park ban va ló el he lyez ke dés re. Az utób bi ak ezt az zal ma gya ráz ták,
hogy az ipa ri park ban ter me lés fo lyik, ah hoz pe dig mun ká sok kel le nek, nem ér tel mi sé −
gi ek. Az irá nyí tást, szer ve zést, kon cep ció ala kí tást egy kül föl di cég a sa ját mun ka tár sa −
i ra, bel föl di cég pe dig úgy szin tén a „vá lo ga tott” em be rek re bíz ná, ami vel új fent vis  sza −
ka nya rod tunk a pro tek ci o niz mus prob lé ma kö ré hez. Más dip lo má sok egy sze rű en ab ból
in dul tak ki, hogy van mun ka hely ük, s azt sem mi képp sem sze ret nék fel ad ni.

Az idő seb bek egy re azt hang sú lyoz ták, hogy élet ko ruk mi att rá juk az ipa ri park ban
úgy sem len ne szük ség, meg nem is akar nák el ha lász ni a he lye ket a fi a ta lab bak elől.
Ugyan ak kor na gyon is el tud nák kép zel ni, hogy az ipa ri par kon kí vül zaj ló, de az ipa ri
park ba irá nyu ló hát tér ter me lés ben ki ve gyék a ré szü ket. Itt el ső sor ban a me ző gaz da −
sá gi ter me lés re gon dol tak.

3. Az ipa ri park struk tú rá ja 

Em lí tet tem, hogy a be szél ge tő part ne rek az ipa ri par kot sok kis egy ség ös  szes sé ge −
ként kép zel ték el. A nagy cég, nagy vál la lat szá muk ra a mul ti na ci o ná lis cég szi no ni má −
ja, s eb ből nem iga zán kér nek. Va jon mi ért nem?

A vé le mé nyek ből két szem pont szűr he tő ki:
1. a fé le lem – ez a szem pont leg in kább az inas is ko lai és szak kö zép is ko lai vég zett −
sé gű ek nél je lent meg, kor tól és nem től füg get le nül. Eny hén jel lem zőbb az al kal ma −
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zot tak ra, mint a mun ka nél kü li ek re és a vál lal ko zók ra. A „mul ti kkal“ kap cso la tos fé −
le lem há rom aldimen z ió ja kü lö nít he tő el:
a) a bá nás mód tól va ló fé le lem – töb ben utal tak rá, hogy sa ját ta pasz ta lat ból il let −

ve mul ti na ci o ná lis cé gek ben dol go zó is me rő se ik től (és azok is me rő se i től...)
tud ják, hogy ott az al kal ma zot ta kat „nem ve szik em ber szám ba”. Konk rét pél dá −
kat em lí tet tek a Sany oból, a Szuzuk iból és a Volks wa gen ből, ahol az al kal ma −
zot tak „haj na li négy kor kel nek, bu szok fu va roz zák õket a mû szak ra, az tán ott
nincs meg ál lás, haj ta ni kel l”. 
„Ha két szót be szél get nek egy más sal, a mû szak ve ze tõ szó vá te he ti, s még az
is meg van szab va, hogy hány szor me het nek ki vé cé re”. „A menezs mentet nem
ér dek lik az al kal ma zot tak prob lé mái, nem iga zán ér té ke lik, ha va la ki meg be teg -
szik” stb. 

Az in ter jú ala nyok kö zül az al kal ma zot tak és a mun ka nél kü li ek több sé gé nek vol tak
ezirányú in for má ci ói. A kü lönb ség vi szont ab ban nyil vá nult meg a leg in kább, hogy
a mun ka nél kü li ek a bá nás mód tól va ló fé le lem től el te kint ve is egyet ér tet tek ab ban,
hogy még az ilyen mun ka is jobb, mint mun ka nél kü li nek len ni és at tól fél ni, megint
nem lesz mi ből ki fi zet ni a szám lát. A vál lal ko zók so kat mon dó an hall gat tak.

b) a ki szol gál ta tott ság tól va ló fé le lem – szo ro san ös  sze függ a bá nás mód tól va ló fé −
le lem mel, hi szen ar ról van szó, hogy a bá nás mód tól szen ve dő alany nem mer
sem mit sem ten ni, mi vel tud ja, hogy bár mi kor ta lál nak he lyet te mást. Az ös  sze −
füg gés for dí tott ja ad ja meg mind er re a ma gya rá za tot: mi vel van (s amíg van) sza −
bad mun ka erő, le het vá lo gat ni, s ha va la ki nek nem tet szik a haj tás, el me het.

c) a bi zony ta lan jö vő től va ló fé le lem – az in ter jú ala nyok tisz tá ban van nak az zal,
hogy a mul ti na ci o ná lis cé gek szá má ra lét fon tos sá gú az ol csó mun ka erő, s úgy
gon dol ják, ha az ipa ri park ban le te le ped ne most egy ilyen cég, nincs rá ga ran −
cia, hogy itt is ma rad na, hi szen van nak or szá gok, ahol még ol csóbb mun ka erőt
ta lál hat na. „A kül föl di ek be fog ják ide hoz ni a gyá ra i kat, mert az it te ni em be rek -
kel féláron dol goz tat hat nak. Csak hogy fenn áll an nak a ve szé lye, hogy az em ber
már ki csi két biz to sabb nak ér zi ma gát, és ak kor a cég ös  sze pa kol, ke le tebb re
húz, mert ott még ol csóbb a mun ka erõ.”
A bi zony ta lan jö vő től va ló fé le lem má sik ös  sze te vő je, hogy úgy ér zik, a mun ka −
adó bár mi kor fel mond hat ne kik. „A kül föl di nagy cég ben reg gel még azt mond -
ják, min den rend ben, dél után meg azt mond ják, hogy vi szont lá tás ra, már nincs
szük ség ma guk ra.”

2. a glob al izá ció – a szem pont ti pi kus hor do zói a fi a ta lab bak és a dip lo má sok, kö −
zü lük is fő leg a fér fi ak. Gya kor la ti lag ugyan azo kat a ve szé lye ket hang sú lyoz zák,
mint az előb bi cso port, még is lé nye ge sen kü lön böz nek. Ők ugyan is nem az is me −
rő sök pél dá ján meg ren dül ve, eset leg sze mé lyes ta pasz ta la tuk alap ján ítél kez ve
uta sít ják el a mul ti na ci o ná lis cé gek je len lét ét. Ők ma gát a glob al izá ciót uta sít ják
el, amely nek vé le mé nyük sze rint szer ves ve le já ró ja a sze gé nyeb bek (or szá gok, tár −
sa dal mi ré te gek, egyé nek) ki zsák má nyo lá sa és a ha gyo má nyos ér té kek el pusz tí tá −
sa, s a mul ti na ci o ná lis cég a glob al izá ció egyik esz kö ze. Meg győ ző dé sük, hogy
a mul ti na ci o ná lis cég csak ad dig ma rad na a pár ká nyi ré gió ipa ri park já ban, amed −
dig nem ta lál na újabb va dász me zőt kö vé rebb va dak kal, akik ről még több bőr húz −
ha tó le. „Egy ilyen mul ti na ci o ná lis cég épp oly kön  nyen ös  sze pa kol, ami lyen kön  nyen
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jött. És azok az em be rek, akik er re épí tik az éle tü ket, a ház tar tá su kat, a ki adá sa i kat,
egysz erc sak hop pon ma rad nak, mert lesz nek más or szá gok ban más em be rek, aki -
ket még job ban ki le het zsák má nyol ni. Mert en nek a rend szer nek ez a lé nye ge, hogy
mi nél töb bem van, an nál töb bem le gyen. És az ilye nek kel szem ben nem se gí te nek
a jog sza bály ok. És az em be re ket is el ron ta nák, anya gi as sá ten nék.”

Mind ezt ös  sze vet ve új fent le szö gez he tő, hogy az in ter jú ala nyok el kép ze lé sé ben az ipa ri
park sok kis cég ből áll. Mul ti na ci o ná lis vál la la tot csak a vég ső eset ben fo gad ná nak el,
azt is in kább a mun ka nél kü li ek, akik bár mi lyen mun ka adó nak örül né nek: „még ha az
em ber tud ja is, hogy ki hasz nál ják, még ak kor is örül, mert leg alább van mun ka he lye”.

Az ipa ri par kot al ko tó cé gek föld raj zi ere de tét il le tő en leg szí ve seb ben a ré gi ó ból
szár ma zó, te hát a szűk ér te lem ben vett „haz a i“ cé ge ket lát nák. Ugyan ak kor azt is tu −
da to sít ják, hogy ezek ből ke vés van, s nem töl te nék meg az ipa ri par kot. A ré gi ó ból
szár ma zó cé gek to váb bi hát rá nya az in ter jú ala nyok sze rint, hogy csak a mi ni mál bért.
Va gyis jö het né nek ha zai or szá gos ha tás kö rű, sőt nem zet kö zi cé gek is, de megintc sak
nem mam mutvál lala tok.

4. Az ipa ri park hú zó ága za tai

Az ar ról foly ta tott be szél ge té sek nek, hogy mi lyen te vé keny sé gek kap hat ná nak he lyet az
ipa ri park ban, két ség kí vül volt né mi álmod ozás jel legük. De ez tu da to san tör tént, még pe −
dig azért, hogy az in ter jú ala nyok nak al kal muk nyíl jon be szél ni mind ar ról, ami a leg in kább
fog lal koz tat ja őket, ami a leg fon to sabb szá muk ra. S mi a leg fon to sabb? A FÖLD. A be −
szél ge tő tár sak nagy ré sze – kö zü lük is leg in kább az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gű nők,
va la mint a kö zép ko rú és nyug díj előtt ál ló fér fi ak – rop pant erős, né mely eset ben szin te
má gi kus kö tő dést érez nek a föld höz. Olyan ér ték ez szá muk ra, amely egy szer re jel ké pe −
zi a biz ton sá got, a sza bad sá got, a kre a ti vi tást, s bi zo nyos ér te lem ben a foly to nos sá got
is. Nincs olyan mun ka hely, amely mind ezt, rá adá sul egy szer re tud ná ne kik biz to sí ta ni. 

A föld, mint
a) biz ton ság – pó tol ha tat lan, vagy aho gyan az egyik in ter jú alany mond ta, „a föld

min dig kinc s, nem hagy cser ben, ezt ne fe lejt sük el”. Idő seb bek és fi a ta lab bak is ta −
pasz ta lat ból me sél ték, mit je len tett a föld ak kor, ami kor ma ga sab bak vol tak a fel vá −
sár lói árak és a ker tész ke dés nek, sző lő ter mesz tés nek kö szön he tő en plusz jö ve de lem −
hez ju tott a csa lád. S azt is el mond ták, men  nyit ké pe sek meg ta ka rí ta ni az ál tal, hogy
nem üz let ben vá sá rol ják, ha nem ma guk ter mesz tik a zöld sé get, gyü möl csöt. Amíg ez
a le he tő sé gük meg ma rad, min den pes  szi miz mus el le né re nem ér zik tel je sen el ve −
szett nek ma gu kat még a mun ka nél kü li ek sem. Ugyan ak kor nem tud ják el kép zel ni még
a gaz da sá gi lag ak tí vak sem, hogy lé tez zen a pár ká nyi ré gi ó ban (ezt hang sú lyoz zák)
olyan mun ka hely, amely ilyen erős biz ton ság ér ze tet nyújt son.

b) sza bad ság – azt je len ti, hogy nincs fő nök, aki hajt, az em ber a ma ga ura, vi szont
pon to san tud ja, hogy mi kor, mit kell ten nie, ezért nincs is szük sé ge irá nyí tás ra. Ez
a faj ta füg get len ség az in ter jú ala nyok szá má ra se hol más hol nem ér he tő el, s így ért −
he tő mó don oly mér ték ben fel ér té ke lő dik, hogy so kan még a biz ton ság nál is fon to −
sabb nak tart ják.

c) kre a ti vi tás – a sza bad ság, füg get len ség kö vet kez mé nye, hi szen az, aki a ma ga
ura, sza ba don ala kít hat ja a te vé keny sé gét. Azt ter meszt, ami hez ked ve van, ki pró bál −
hat új el já rá so kat stb. 
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d) foly to nos ság – mi vel a mun ka he lyek meg szűn het nek, egyet len te vé keny ség van,
amit min dig le het vé gez ni: a föld del va ló fog la la tos ko dás. De van a foly to nos ság nak
egy má sik ér tel me zé se is, amely fő leg a csa lá dos in ter jú ala nyok nál je le nik meg: a föld
mint örök ség fi zi kai, de jel ké pes ér te lem ben is. Te hát úgy gon dol ják, hogy a föld a gye −
re ke ik szá má ra is ér ték, vagy leg alább is az lesz egy szer.

A be szél ge tő tár sak több sé gé nél ta pasz talt föld höz va ló erős kö tő dés nek ter mé sze −
te sen ob jek tív alap ja is van, hi szen me ző gaz da sá gi te rü let la kó i ról van szó. Ugyan ak −
kor a be szél ge té sek e pont ján már tisz tá ban vol tak ve le, hogy az ipa ri park nem fó lia −
sát rak töm ke le ge, nem a me ző gaz da sá gi te vé keny ség hely szí ne. Ezt az „el lent −
mondást“ azon ban kön  nye dén fel ol dot ták, ugyan is a ré gió po ten ci ál já ból ki in dul va az
ipa ri park ága za ti fel épí té sét nem meg le pő mó don a kö vet ke ző kép pen vá zol ták:

– a hú zó ága zat a me ző gaz da sá gi fel dol go zó ipar és az élel mi szer ipar len ne „mert
ez a mi te rü le tünk spe ci fi ku ma. Eb ben tud nánk iga zán meg mu tat ni, hogy mit tu dunk.”

Konk rét el kép ze lé sek ből sem volt hi ány. A be szél ge tő tár sak csil lo gó szem mel és
nagy él ve zet tel ecse tel ték, mi lyen üze mek mű köd het né nek az ipa ri park ban. Tész ta −
gyár, csoki gyár, kon zerv gyár, csirke fel do gozóüzem, vá gó híd, gyü mölcs− és zöld ség fel −
dol go zó üzem, üdí tő i tal gyár, pék ség, tej fel dol go zó...

Az idő seb bek is fel élén kül tek, mi vel úgy gon dol ták, e pon ton ők is tud ná nak kap −
cso lód ni az ipa ri park ban fo lyó ter me lés hez, hi szen oda ha za meg ter mesz te nék a fel −
dol goz ni va lót. Ime né hány vé le mény:

„Itt a ren ge teg gyü mölcs, zöld ség, adott az ég haj lat, a víz, ak kor új ra job ban meg −
ér né ter mesz te ni, mert fel len dül ne és mű köd ne a fel vá sár lás, mint ré geb ben is mű −
kö dött.”

„Kis gyü mölcs− és zöld ség fel dol go zó na gyon meg tud na él ni, mert az em be rek ki −
ter mel nék a hoz zá va lót, hisz ér te nek hoz zá, sze re tik is csi nál ni, nem vol na a nagy
szál lí tá si költ ség, és a fel dol go zás ban van a pénz, nem a ki ter me lés ben

„A hát tér ből ter meszt het nénk az ubor kát, itt dol goz nák fel, és úgy ad nák el, mint
muzs lai ubor kát. Leg alább má sok is rá jön né nek, hogy ilyen ré sze is van Szlo vá ki á nak.”

– a me ző gaz da sá gi fel dol go zó ipar és az élel mi szer ipar mel lett he lyet kap na az ipa −
ri park ban a kön  nyű ipar is. 

Fő leg a kü lön bö ző szak má kat ki ta nult kö zép ko rú fér fi ak fo gad nák öröm mel az ilyen
mun ka le he tő sé get, hi szen ed di gi éle tük so rán is több nyi re ha son ló „bü tykölő“ mun −
ká kat vé gez tek. Mű szer fa lak, gu mik, al kat ré szek gyár tá sá val fog lal ko zó kis üze me ket
kép zel né nek el, ame lyek a szom szé dos eszter gom– doro gi ipa ri park üze me it is el lát −
hat nák. De el hang zot tak egyéb öt le tek is: ci pő gyár, bú tor gyár, tex til gyár.

– szol gál ta tá sok
Bár a több ség elő ször nem iga zán tud ta el kép zel ni, hol kap hat ná nak he lyet egy

ipa ri park ban a szol gál ta tá sok, a fi a ta labb fér fi ak kö zül a ma ga sabb is ko lai vég zett sé −
gű ek, va la mint a fi a ta labb nők egy ré sze végülis meg győz te őket, hogy az ét kez te tés −
nek, egy ha zai ter mé kek ből ál ló, a fel dol go zó üze mek ből ki ke rült pro duk tu mok egy faj −
ta „üze mi bolt jakén t“ mű kö dő szu per mar ket nek, de az elekt ro ni kai szol gál ta tá sok nak
is le het ne pi a ca.

5. „He lyem az ipa ri park ban”

Ez a kér dés kör an nak fel de rí té sé re irá nyult, hogy sze ret né nek−e az in ter jú ala nyok az
ipa ri park ban dol goz ni, s ha igen, mit sze ret né nek csi nál ni.
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A mun ka nél kü li ek szin te ki vé tel nél kül már hol nap mun ká ba áll ná nak. El mond ták,
hogy bár mi lyen mun kát haj lan dók len né nek el vé gez ni. Ha szük sé ges len ne, át ké pez −
nék ma gu kat, fő leg a fi a ta lab bak. Egy szem pon tot vi szont mér le gel tek: a köz le ke dést.
Amen  nyi ben bo nyo lult len ne a köz le ke dés, so kat kel le ne vár ni a csat la ko zás ra vagy
egyéb ilyen jel le gű prob lé mák me rül né nek fel, nem biz tos, hogy vál lal ná nak mun kát
az ipa ri park ban. Ak kor in kább ott hon ma rad ná nak, és ha lé te sül ne va la mi lyen me ző −
gaz da sá gi fel dol go zó üzem, szí ve sen szer ződ né nek ve le, az egyik pl. bor só ter mesz tés −
re, a má sik ba rack ter mesz tés re. Sze rin tük az len ne a jó, ha min den ki va la mi más ter −
mény re spe ci a li zá lód na, mert ak kor min den ki nek vol na mit ter mesz te ni és nem kon −
ku rál ná nak egy más nak, va gyis nem kény sze rül né nek be le ab ba sem, hogy túl sá go san
ala cso nyan árul ják a ter mé nye i ket.

A fi a tal dip lo más mun ka nél kü li ek nem iga zán lát tak pers pek tí vát az ipa ri park ban,
fő leg nem al kal ma zott ként, ugyan is konk rét el kép ze lé se ik van nak, ame lye ket sze ret −
né nek valóravál tani, s eze ket nem te he tik az ipa ri park ban. Hoz zá kell ten ni, hogy
ezek a fi a ta lok a pár ká nyi kör ze ten kí vül kép ze lik el a bol do gu lá su kat és a jö vő jü ket.
„Az it te ni kör nye zet olyan ne ga tí van hat a kre a tív em be rek re, hogy vagy el men nek in -
nen, vagy meg nõ sül nek és el fe lej tik, mit is akar tak csi nál ni.”

A gaz da sá gi lag ak tív sze mé lyek kö zül az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gű ek szí ve sen
dol goz ná nak az ipa ri park ban, ha ta lál ná nak meg fe le lő mun kát, s ha töb bet ke res né nek,
mint a je len le gi mun ka hely ükön. Fő leg az esz ter go mi ipa ri park al kal ma zot tai jön né nek,
mi vel az ot ta ni bá nás mó dot meg alá zó nak ér zik („utá la to sak ve lünk a ma gya rok, mint
a ku tyák kal, úgy be szél nek ve lünk”). Ugyan ak kor vi szont at tól tar ta nak, hogy ide ha za
csök ken ne a fi ze té sük, s ak kor in kább még is ma rad ná nak Esz ter gom ban. A töb bi ek –
fő leg a kö zép ko rú fér fi ak – olyan mun kát sze ret né nek, amely nem jár nagy fe le lős ség −
gel, „csak el kell vé gez ni és kész, az tán me he tünk ha za a csa lád hoz”.

Az érett sé gi zett és dip lo más gaz da sá gi lag ak tív sze mé lyek je len leg biz tos mun ka −
hel  lyel ren del kez nek vagy vál lal ko zók, s nem sze ret né nek vál ta ni. Ugyan ak kor tisz tá −
ban van nak az zal, ma nap ság men  nyi re „biz tos” egy mun ka hely, en nek el le né re va ló −
szí nűt len nek tart ják, hogy az ipa ri park ban ta lál ná nak ál lást, mi vel hogy bár mi lyen
mun kát nem vál lal ná nak el. A „bár mi lyen” mun ka ese tük ben azt je len ti, hogy nem
a vég zett sé gük nek meg fe le lő mun ka. A fi a tal dip lo má sok kö zül né há nyan eset leg el −
ját sza ná nak a vál lal ko zás gon do la tá val, de sem mi kép pen sem ter me lő egy ség lét re ho −
zá sá ban gon dol kod ná nak, in kább a szol gál ta tá sok te rén vál lal koz ná nak.

A vál lal ko zók több sé ge ven dég lá tó ipar ral és egyéb szol gál ta tás sal fog lal ko zik, s
egy elő re nem lát újabb vál lal ko zá si le he tő sé get az ipa ri park ban.

Ami a vál lal ko zás nak csak a gon do la tát is il le ti, a több ség erő sen vis  sza uta sí tot −
ta. En nek a neg a tivisztikus ál lás pont nak két di men zi ó ja van: 

1. a man i feszt di men zió – ab ban nyil vá nul meg, hogy az in ter jú ala nyok el mond ják,
mi ért nem vál lal koz ná nak, az az

– pénz hi ány mi att,
– kap cso la tok hi á nya mi att,
– a pi ac túl te lí tett sé ge mi att,
– a nagy koc ká zat mi att,
– az ál ta luk vál lal ko zó i nak ne ve zett tu laj don sá gok és ké pes sé gek mi att – pl.

ügyes ke dés, gát lás ta lan ság, má sok ki zsák má nyo lá sa, reg gel től es tig csak haj ta nak,
ön ma guk rab szol gái stb. Minden nek ne ga tív je len tés tar tal ma van.

2. a la tens di men zió – az in ter jú ala nyok ne ga tív vál lal ko zó ké pé ben nyil vá nul meg,
amely át ter jed a vál lal ko zás ra, mint te vé keny ség re, s mind ez úgy rög zül, mint „nem
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kívá natos“, „nem egé szen tisz ta”, de va la hol még is iri gylés reméltó do log. S mi vel ezt
a bel ső el lent mon dást na gyon ne héz fel ol da ni – hi szen a vál lal ko zó „rossz” és még is
„jó ne ki” – to vább ger jesz tő dik a vál lal ko zó iránt ér zett el len szenv. Ezt a je len le vő vál −
lal ko zók is tu da to sí tot ták, ér de kes volt fi gyel ni, mi lyen stra té gi á kat al kal maz tak a rej −
tett, de nyil ván va ló tá ma dá sok ki vé dé sé re.

Mind eb ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy az ipa ri park ban el fog lalt hely a több ség
szá má ra kö zép szin tű vég zett sé get igény lő al kal ma zot ti stá tust je lent.

6. A te her komp és az ipa ri park lé te sí té sé nek ne ga tív kö vet kez mé nyei

A „te her komp” és az „ipa ri park” ki fe je zé sek csak né hány idő sebb nő ne mű in ter jú −
alany ban kel tet tek kör nye zet vé del mi szem pont ból ne ga tív as  szo ci á ci ót, ab ban az ér −
te lem ben, hogy ahol ilyen mértékű épít ke zés és ter me lés fo lyik, pi szok van és bü dös.
A pár ká nyi pa pír gyá rat hoz ták fel pél da ként: „ren ge teg ros  szat csi nált, ki tud ja, med -
dig fog juk nyög ni, és ak kor most még jön né nek újabb gyá rak...”

A töb bi ek nem tar tot tak at tól, hogy a két lé te sít mény nek ne ga tív kör nye zet vé del mi
ha tá sai len né nek. Egy részt ab ban bíz nak, hogy a be ru há zók nem hagy hat nák fi gyel −
men kí vül az EU ál tal meg sza bott nor má kat. Má sok szá má ra a kör nye zet vé de lem ki −
csit le re du ká ló dott ér te lem ben, mint kör nye zet ren de zés vagy a ter mé sze ti kör nye zet
szem mel látható ré szé nek ál la po ta tu da to sult. Ar ra hi vat koz va, hogy sa ját ma guk ta −
pasz tal ták vagy má sok tól hal lot ták, mi lyen rend és tisz ta ság van az ipa ri par kok ban,
nem fél nek a kör nye ze ti ár tal mak tól. „Én ott dol go zom, na gyobb tisz ta ság van ott,
mint Pár kány ban”, mond ta az egyik be szél ge tő társ, mi re egy má sik rá kont rá zott: „én
vol tam Bia tor bá gy on és lát tam, hogy mû kö dik az ilyes mi, hoz nak fe ke te föl det, pá zsi -
tot, dísz fá kat ül tet nek.”

Más faj ta ne ga tív kö vet kez ményt sem tud tak el kép zel ni, sőt a több ség új fent hang −
sú lyoz ta, hogy a te her komp nak és az ipa ri park nak csak po zi tív kö vet kez mé nyei len −
né nek. Ja vul na az áru szál lí tás, új mun ka he lyek jön né nek lét re, egy ki csit több pén zük
len ne az em be rek nek, fel len dül né nek a szol gál ta tá sok... Igen, ezt mond ta a több ség.
De azért el hang zott né hány el len vé le mény is. Va la men  nyi a fi a tal dip lo más fér fi ak kri −
ti kus antiglob al ista ér tel mi sé gi nek ne vez he tő cso port já ból. Ők a pri o ri el len zik az ipa −
ri par kot, mint kí vül ről – kül föld ről ránk erő sza kolt mes ter sé ges kép ződ ményt. Sze rin −
tük nem kon cent rál ni kell a mun ka he lye ket, ha nem in kább szét szór ni az egész ré gi ó −
ban, hogy min den ki szá má ra hoz zá fér he tők le gye nek. To váb bá úgy gon dol ják, hogy az
ipa ri park ban ele ve olyan fel té te le ket szab nak a mun ka adók nak, ame lyek nek kis cé −
gek nem tud nak meg fe lel ni, va gyis ma rad nak a nagy cé gek, kö zü lük is el ső sor ban
a mul ti na ci o ná lis mam mutvál lala tok, az ér ték rom bo lás és ki zsák má nyo lás meg tes te −
sí tői. Ugyan ak kor ezek az in ter jú ala nyok sem ma rad tak sü ke tek és va kok a mun ka nél −
kü li ek prob lé má i val szem ben, s ha ne héz szív vel is, de el is mer ték, hogy szük ség van
mun ka he lyek re. S ha más képp nem megy, ak kor az ipa ri park ál tal.

7. Mi aka dá lyoz hat ja meg a te her komp és az ipa ri park lé te sí té sét?

Az in ter jú ala nyok szkep ti ku sak vol tak a te her komp és az ipa ri park lé te sí té sét il le tő −
en. Szkep ti ciz mu suk több for rás ból táp lál ko zott, s ez a kö vet ke ző vé le mé nyek ben nyil −
vá nult meg:
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1. az ál lam nak nem ér de ke, hogy a pár ká nyi ré gi ó ban ipa ri park jöj jön lét re, mert
a ma gyar lak ta vi dé kek fej lesz té se so ha sem volt és so ha nem is lesz ál lam ér dek. Épp
for dít va: hagy ják le rom la ni eze ket a ré gi ó kat. Az egyet len ki vé tel Ale xan der Dubček
volt, aki kez de mé nyez te a pa pír gyár épí té sét (bár hos  szú tá von en nek is in kább ne ga −
tív kö vet kez mé nyei vol tak).

„Mes ter sé ge sen vis  sza van tart va ez a vi dék, a lát szat leg alább is ezt su gall ja”.
„Ezt a te rü le tet min dig min den bõl ki hagy ják”.
„Min dig vol tak és most is van nak olyan mag a ssz in tú ér de kek, ame lyek nem akar −

ják, hogy a ma gyar lak ta te rü le te ken va la mi épül jön, fej lőd jön. Majd ha el fog ják szlo −
vá ko sí ta ni ezt a te rü le tet, ak kor lesz be lő le va la mi, de ad dig nem”.

„Min ket itt min dig el ha nya gol nak”.
„Ez min dig a sen ki föld je volt”.
2. nincs meg fe le lő lob bi – fel me rült az MKP sze re pe, de ez zel kap cso lat ban sem

ta pasz tal tam bi za ko dást. A több ség nem ma rasz tal ta el egy ér tel mű en az MKP−t, de
nem is bíz tak a se gít sé gé ben, mi vel úgy gon dol ják, a pár ká nyi ipa ri park nem té ma az
MKP szá má ra, ezért nem is fog ja tá mo gat ni.

„Az MKP az zal fog lal ko zik, ami ke vés bé fon tos, de nagy csin nad rat tá val jár, ilyen
nyelv kér dé sek, meg ho gyan kel le ne ír ni a ma gyar ne ve ket, de lé nye ges kér dé sek kel
nem fog lal ko zik, hogy le gyen mun ka...”

Egy-két em ber nem elég, mert õ hi á ba har col, a töb bi ek el nyom ják. Hi á ba van az
MKP-ban egy-két em ber, aki azt gon dol ja, jó len ne a dél vi dék re is le hoz ni va la mit, ha
a töb bi ek el le ne van nak vagy egy sze rû en csak nem tá mo gat ják”.

3. he lyi ér dek el len té tek – az in ter jú ala nyok er ről nem akar tak nyíl tan be szél ni, de
a fel buk ka nó meg ny il vánulás fos zlányok ból ar ra kö vet kez tet tem, hogy a úgy gon dol ják

(né mely) vá ros atyák nem akar ják, hogy le gyen ipa ri park, mert
– te he tet le nek, nem tud ná nak ve le mit kez de ni, s nem ér de kük, hogy ez a te he tet −

len ség, hoz zá nem ér tés ki tu dód jon,
– más ban ér de kel tek, konk ré tan a tu riz mus fej lesz té sé ben, bár azt is ros  szul csi −

nál ják (ha tal mas kri ti ka ára dat hang zott el a pár ká nyi tu riz must il le tő en),
– más ipa ri park ban ér de kel tek, azt sze ret nék, hogy a pa pír gyár volt csar no ka i ban

le gyen ipa ri park, de mi vel oda sem mi lyen „ép eszû vál lal ko zó nem akar be vo nul ni
a nagy re zsi költ sé gek mi att”, nem akar ják, hogy más hol le gyen ipa ri park,

– sem mi fé le fej lesz tés ben nem ér de kel tek, csak a sa ját hasz nu kat né zik, az pe dig van
ré gió fej lesz tés és ipa ri park nél kül is, ez utób bi csak fö lös le ges gon dot je len te ne. Még
ak kor is, ha nem a vá ros te rü le tén lé te sül ne az ipa ri park, ahol le het ke reszt be ten né nek.

a) a vál lal ko zók nem akar ják, hogy le gyen ipa ri park, mert nem akar nak kon ku ren −
ci át, fél nek, hogy ak kor ma ga sabb bé re ket kel le ne fi zet ni ük.

b) a föld tu laj do no sok ér de kei – a ku ta tás idő pont já ban ja vá ban zaj lott a zsol nai
te lek fel vá sár lá sok kö rü li her ce hur ca, s az in ter jú ala nyok meg győ ző dé sü ket fe −
jez ték ki, hogy Pár kány kör nyé kén is „be in dul na a te lek spe ku lá ció”.

4. pénz hi ány – azt hi szem, eh hez nem kell kü lö nö sebb kom men tár. Ami ér de kes,
hogy sok kal ke vés bé lát ták prob le ma ti kus nak a pénz elő te rem té sét, mint az elő ző leg
is mer te tett aka dá lyok le küz dé sét.

8. Mi kor lesz Pár kány nak ipa ri park ja... (?)

E szem pont ból há rom cso port ra oszt ha tók az in ter jú ala nyok. 
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1. a te her komp és az ipa ri park lé te sü lé sé nek idő pont ját va la mi lyen konk rét fel té −
tel be tel je sü lé sé hez kö tők cso port ja – fő leg az is ko lá zot tabb mun ka nél kü li ek, va la −
mint a kö zép ko rú és idő sebb al kal ma zot tak. 

Ők el ső sor ban az elő ző fe je zet ben is mer te tett aka dá lyok ki küsz öbö lé sét tar ta nák
meg en ged he tet len nek, más kü lön ben ne he zen tud ják el kép zel ni, hogy meg épül jön az
ipa ri park. 

Ezen a cso por ton be lül volt azu tán egy arány lag kis szá mú, de elég gé han ga dó tár −
sa ság, aki ket én ku ka cos ko dók nak vagy min den ká kán cso mót ke re sők nek ne vez tem
el. Ők ugyan is mint ha min dig újabb és újabb aka dályt ta lál ná nak, szin te ked vü ket lel −
ték az aka dá lyok ki öt lé sé ben. Kül ső meg nyil vá nu lá sa ik ban na gyon ha tá ro zott nak tű −
nő, tá jé ko zott sá gu kat szí ve sen fi tog ta tó, bő be szé dű sze mé lyek ről van szó, akik azon −
ban gyak ran sze mé lyes „tüskéiket“, sé rel me i ket ve tí tik ki és kö zös sé gi il let ve cso port −
sé re lem ként ver bal izálják. Úgy vet tem ész re, hogy azok ban az ese tek ben, ami kor
a be szél ge tő tár sak is mer ték eze ket a cso port ta go kat, meg hall gat ták, de nem vet ték
ko mo lyan a hoz zá szó lá sa i kat (sőt vol tak, akik el né ző mo sol  lyal nyug táz ták, ami ből ar −
ra kö vet kez tet tem, hogy nem elő ször hall ják). Azok ban a cso por tok ban vi szont, ahol
egy ál ta lán nem is mer ték egy mást az em be rek, egye se ket gon dol ko dó ba ej tet tek és
egyet ér tés re kész tet tek az ilyen jel le gű meg nyil vá nu lá sok.

2. konk rét idő sík ban gon dol ko dók cso port ja – ők több nyi re 5–10 év múl va tart ják
re á lis nak az ipa ri park lét re jöt tét.

Ezen a cso por ton be lül fő leg a fi a ta lab bak és az is ko lá zot tab bak haj lot tak afe lé, hogy
ha si ke rül ne pénzt sze rez ni, ak kor a be ru há zás sok kal rö vi debb idő alatt is meg va ló sít −
ha tó. Más kér dés, hogy mi kor ra si ke rül meg töl te ni az ipa ri par kot mun ka adók kal.

3. az ab szo lút pes  szi mis ták cso port ja – a több éve mun ka nél kü li ek al kot ják, akik
egy ál ta lán nem hisz nek ab ban, hogy lét re jö het az ipa ri park.

Ös  szeg zés

A pár ká nyi kör zet la kos sá gát az ismeretetett szem pont ok alap ján rep re zen tá ló in ter jú −
ala nyok dön tő több sé ge po zi tí van vi szo nyult az ipa ri park hoz, egyet ér tett ab ban, hogy
a ré gi ó ban új mun ka he lyek re van szük ség, s az új mun ka he lyek te le pí té sé nek op ti má lis
mód ja le het ne egy ipa ri park lé te sí té se. Vé le mé nyük sze rint itt el ső sor ban re gi o ná lis, or −
szá gos ha tás kö rű, de nem zet kö zi cé gek is he lyet kap hat ná nak. Úgy gon dol ják, el ső sor −
ban „em ber sza bá sú” kis cé gek né pe sít het nék be az ipa ri par kot, de vég ső so ron meg −
bé kél né nek a nagy nem zet kö zi cé gek je len lé té vel is, mi vel a mun ka nél kü li ek nin cse nek
ab ban a hely zet ben, hogy vá lo gat has sa nak a mun ka adók és a mun ka he lyek kö zül, s ezt
az ipa ri par kot a pri o ri el len zők tá bo ra sem hagy ja fi gyel men kí vül.

Az in ter jú ala nyok több sé ge egyet ér tett ab ban, hogy az ipa ri park el ső sor ban a fi a −
ta lok nak és a kö zép ko rú ak nak, to váb bá a kö zép fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke −
zők nek nyújt hat na mun ka le he tő sé get, va gyis pon to san azok nak, akik a mun ka ügyi
sta tisz ti kák sze rint a mun ka nél kü li ek nagy ré szét al kot ják. Ők bár mi kor haj lan dók len −
né nek el kez de ni a mun kát, ha biz to sít va len ne a köz le ke dés a mun ka hely ük (adott
eset ben az ipa ri park) és a lak hely ük kö zött.

A be szél ge tő tár sak több sé ge egyet ér tett ab ban, hogy az ipa ri park ban olyan vál la −
la to kat kel le ne üze mel tet ni, ame lyek pro fil ja a ré gió adott sá ga i ból és az itt élő em be −
rek hez kö zel ál ló te vé keny sé gek ből in dul ki. El ső sor ban te hát a me ző gaz da sá gi kör nye −
zet ből és a me ző gaz da sá gi mun kák irán ti von za lom ból kel le ne tő két ko vá csol ni, még −
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pe dig oly mó don, hogy me ző gaz da sá gi fel dol go zó üze mek és élel mi szer ipa ri egy sé gek
ké pez nék az ipa ri park hú zó ága za tát.

Hang sú lyoz ták, hogy az ipa ri park nak sze rin tük nem len né nek ne ga tív kö vet kez mé −
nyei, an nál több po zi tív, hi szen mun ka le he tő sé ge ket biz to sí ta na.

A po zi tív vi szo nyu lás azon ban nem ra gad tat ta el an  nyi ra az in ter jú ala nyo kat, hogy
ne ér zé kel je nek bi zo nyos je len sé ge ket, ame lyek vé le mé nyük sze rint meg ne he zí te nék
az ipa ri park lét re jöt tét. A vi dék mes ter sé ges el ha nya go lá sa, erős lob bi hi á nya, ér dek −
el len té tek és a pénz hi ány je len tős mér ték ben hát rál tat hat ják az ipa ri park meg épí té −
sét, de több sé gük azért még is bí zik a kez de mé nye zés si ke ré ben. Hogy mi kor va ló sul −
na meg, ar ról meg osz la nak a vé le mé nyek.

Amint azt is mer tet tem, elő for dul tak ipa ri park−el le nes vé le mé nyek is. Ezek han goz −
ta tói vi szont sem mi kép pen nem szán dé koz tak meg győz ni a köz vé le ményt az iga zuk −
ról, márc sak azért sem, mert meg ér tik, hogy szük ség van mun ka he lyek re.

Mind ezt ös  sze gez ve a fel mé rés ből az de rült ki, hogy a la kos ság több sé ge nyi tott az
ipa ri park−kez de mé nye zés irán t. Min dent, ami se gí ti a fel emel ke dé sü ket, po zi tív lé pés ként
ke zel nek. Ilyen az ipa ri park és az ipa ri park alap fel té te lé ül szol gá ló te her komp is. Még
egy szer hang sú lyoz nám, hogy a te her komp, mint a moz gás, a nyi tott ság, a ru gal mas ság
szim bó lu ma ös  sze kap cso ló dik az ipa ri park kal, a biz ton ság, a meg ál la po dott ság, a sta bi −
li tás szim bó lu má val. Ezek pe dig olyan jel ké pek s egy ben olyan ér té kek, ame lyek egy ér tel −
mű en jel zik, hogy az em lí tett be ru há zá sok nem csak ob jek tív mér cé vel mér ve ja vít hat ná −
nak a ré gió hely ze tén, ha nem a la kos ság tá mo ga tá sát is él vez nék.

Továrenské mestečko „snov“ alebo priemyseľný park ako nástroj zníže nia
nezamestnanosti v predstavách a názoroch obyvateľov štúrovského regiónu

Zhrnutie

Štúdia sa opiera o výsledky kvalitatívneho výskumu v štúrovskom regióne. Prevažná
väčšina respondentov súhlasí s tým, že ako optimálny spôsob na zlepšenie zamest−
nanosti sa javí zriadenie medzinárodného nákladného priechodu a následné vybu−
dovanie priemyselného parku. Priemyselný park by mal byť obsadený hlavne regionál−
nymi malými firmami s „ľudskou tvárou“.

Respondenti sa domnievajú, že prácu v priemyselnom parku by si mohli nájsť pre−
dovšetkým kvalifikovaní robotníci mladej a strednej vekovej kategórie, teda práve tie
osoby, ktoré tvoria najväčšiu časť nezamestnaných. Ťažnými odvetviami priemysel−
ného parku by mali byť poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Opýtaní sa
neobávajú negatívnych následkov takýchto veľkých investícií, očakávajú skôr pozitívne
následky vo forme nových pracovných miest.

Napriek pozitívnym postojom respondenti jasne vnímajú aj prítomnosť javov, ktoré
znamenajú bariéru pri zriadení priemyselného parku: vedomé zanedbanie regiónu,
absencia silného lobbingu, konflikty miestnych záujmov a nedostatok peňazí. Kedy
budú prekonané? O tom sú rôzne názory.

Popri pozitívnych stanoviskách sa vyskytli aj názory proti výstavbe priemyselného
parku. Tento hospodársky konštrukt totiž hlavne mladí a vysokoškolsky vzdelaní obča−
nia chápu ako symbol globalizácie a straty vlastných priorít a základných hodnôt, t. j.
straty vlastnej „tváre“ a identity.
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1.5. VON ZÁS KÖR ZE TEK ÉS HA TÁ ROK A MA GYAR–SZLO VÁK HA TÁR MEN TÉN*

Nodálne regióny a bar iéry v maïarsko-sloven skom pohranièí

És foly ta tom,
hogy a tér
vég te len.

A há tunk mö gött is.1

Szem lé let vál tás Eu ró pá ban a ha tá rok ról

1965−ben, egy te rü le ti ter ve zés ről szó ló nem zet kö zi kon fe ren ci án ve tő dött föl Ba sel −
ban, hogy lét re kel le ne hoz ni a ha tár men ti ré gi ók eu ró pai egye sü le tét. Ek kor már sok
ha tár men ti ré gió mű kö dött szer te Eu ró pá ban, pl. a klas  szi kus eurorégió nak szá mí tó,
min tát adó, név adó szer ve zet, az EUROREGIO vagy a Regio Basilien sis, a Regio Rhein−
Waal stb. 1971−ben lét re is jött az Eu ró pai Ha tár Men ti Ré gi ók Ál lan dó Bi zott sá ga,
amit tíz ha tár men ti ré gió ho zott lét re. Ezen a jú ni u si kon fe ren ci án dön töt tek ar ról,
hogy az új, hi va ta los ne vük Eu ró pai Ha tár Men ti Ré gi ók Egye sü le te (Association of
Euro pean Bor der Regions – AEBR) lesz. Ezen a né ven je gyez ték be a szer ve ze tet 1971
szep tem be ré ben Bonn ban.

Az egye sü let lét re ho zá sát kö ve tő en te kin té lyes ve ze tők let tek az el nö kök, akik
szer te ága zó kap cso lat rend sze rü ket, ko ráb bi po li ti kai po zí ci ó ik ból ere dő is mert sé gü −
ket is lat ba vet ve se gí tet ték fej lesz te ni a ha tár men ti együtt mű kö dé se ket. Az el ső el −
nök, Alfred Mozer (1971–1975), az Eu ró pai Bi zott ság haj da ni kabi net főke, meg szer −
ve zett két kon fe ren ci át a ha tár men ti ré gi ók ról az Eu ró pa Ta nács ban, hogy se gít se az
együtt mű kö dé sek le gá lis ke re te i nek és szer ve ze ti for má i nak meg szi lár du lá sát. Horst
Ger lach (1975–1979) az Eu ró pai Par la ment tag ja volt, tu do má nyos bi zott sá got ho zott
lét re, elő ter jesz té se ket ké szí tett kö zö sen az Eu ró pai Par la ment tel a ha tár men ti
együtt mű kö dé sek le he tő sé ge i ről, résztvett az Eu ró pa Ta nács ál tal ki dol go zott Ha tár
Men ti Együtt mû kö dés rõl szó ló egyez mény lét re ho zá sá ban. Wolf gang Schäu ble
(1979–1983), az Eu ró pa Ta nács par la men ti köz gyű lés ének tag ja se gít sé gé vel vég le −
ges for mát öl tött 1981−ben a már em lí tett Egyez mény a ha tár men ti együtt mû kö dés -
rõl. Az egye sü let ne vé ben ki dol goz ták a ha tár men ti és a ha tá ron át nyú ló ré gi ók eu ró −
pai ok ira tát. Karl Ahrens (1984–1996) az Eu ró pa Ta nács par la men ti köz gyű lés ének
el nö ke volt ko ráb ban, el nök sé ge alatt ki dol goz ták a ha tá ron át nyú ló fej lesz tés prog −

* Az OTKA T049065 számú kutatási program keretében készült tanulmány. Téma: A határ menti városok
funkcióinak és vonzáskörzetének átalakulása a határok szerepének megváltozása, ill. az EU bővítés
után a Kárpát−medencében. Témavezető: Hardi Tamás, PhD.

1 Mezei Gábor: Egy−két régen észlelt jelenség ezúttal sikeres leírása. Új Holnap. 2004 – tavasz.
2 Az INTERREG az Európai Unió négy közösségi kezdeményezése közül az egyik. Célja az egységes belső

piac és a határok nélküli Európa megvalósítása. Az INTERREG I. 1991–1993 közötti időszakban
támogatott 31 programot 1082 m€ értékben. Az INTERREG II. 1994–1999 között már három külön−
böző célt támogatott, közülük a IIA a határ menti együttműködésre összpontosított és 2562 m€−ból 59
programot támogatott. Az INTERREG III a 2000–2006 közötti időszakra vonatkozó 53 programot támo−
gatja 4925 m€ értékben, ebből a IIA 3300 m€−t, azaz 67%−ot jelent.
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ram já nak mo dell jét, el in dí tot ták az INTERREG2 el ne ve zé sű kö zös sé gi kez de mé nye −
zést, se gí tet ték a ha tár men ti ré gi ók ki ala ku lá sát Eu ró pa észa ki, dé li, kö zép ső és ke −
le ti ré szé ben. Joan M. Val lvé (1996–2004) eu ró pai par la men ti kép vi se lő és Kataló nia
tar to mány mi nisz te re volt, a csat la ko zó or szá gok ban se gí tet te a LACE3 PHARE4 CBC5

(1999–2000) és Orosz or szág ban, Fehéro ros zország ban, Uk raj ná ban és Moldovában
a LACE TACIS6 CBC (2000–2001) prog ra mo kat (AEBR 2006).

A bő 30 év el nö ke i nek te vé keny sé gé ből ki emelt fon to sabb lé pé sek azt hi vat nak bi −
zo nyí ta ni, hogy Nyu gat−Eu ró pá ban ki emelt je len tő sé ge van a ha tár men ti kap cso la tok −
nak. Mind vé gig ma gas ran gú po li ti ku sok te kin tet ték fel ada tuk nak azt, hogy ez zel a
kér dés sel fog lal koz za nak. Az is érez he tő, hogy hos  szú évek mun ká ja nyo mán fej lő dött
a mai szint re az eu ró pai ha tár men ti együtt mű kö dés. Éle sen kü lön bö zik et től a mi
hely ze tünk. A Kár pát−me den ce te rü le tén ér de kelt nyolc or szág még nem kez dett ilyen
nyo ma ték kal fog lal koz ni a ha tár men ti kap cso la tok fej lesz té sé vel.

Mi volt az oka, hogy Nyu gat−Eu ró pá ban ilyen kitün tett fi gyel met ka pott a ha tár men −
ti együtt mű kö dés? 

Az Eu ró pai Ha tár men ti Ré gi ók Egye sü le te 2000−ben ad ta ki a Gya kor la ti út mu ta tó
a ha tár men ti együtt mû kö dés hez cí mű ké zi köny vet, amely rész le te sen tag lal ja a ha tár
men ti együtt mű kö dé sek fon tos sá gát. 

Eu ró pa tör té nel mé nek jel lem ző vo ná sa, hogy a kü lön bö ző tör té nel mi kor szak ok ban
lét re jött ural mi te rü le te ket ha tá rok kal vá laszt ják el egy más tól. A ha tá rok ál la mo kat el −
vá lasz tó faj tá ja a west fáli ai bé ke (1648) óta ér vé nye sü lő jel leg ze tes ség. Ha ar ra gon −
do lunk, hogy a west fáli ai bé két meg elő ző har mincéves há bo rú val lás há bo rú volt, ak −
kor azt mond hat juk, hogy a kü lön bö ző val lá sok, je le sül a ka to li kus és a pro tes táns
val lá sok ad ták az ide o ló gi át a ha tal mi te rü le tek meg raj zo lá sá hoz. Ezt kö ve tő en azon −
ban fo ko za to san a nyelv, az et ni kum lett a ha tár ki je lö lő ide o ló gia. A pol gá ri nem zet ál −
la mok ki fej lő dé sé vel és kü lö nö sen a fran cia for ra da lom, a né met− és az olasz egy ség
meg va ló su lá sa után ál ta lá nos min ta, kö ve ten dő pél da lett min den eu ró pai nép szá −
má ra az önál ló nem zet ál lam meg te rem té se. Ez moz gat ta a bi ro da lomel le nes föl lé pé −
se ket az orosz cár, a Habs burg csá szár és a tö rök szul tán ural ta te rü le te ken is, az az
Ke let−Kö zép−Eu ró pá ban. Az em lí tett há rom bi ro da lom el le ni tö rek vé sek a két vi lág há −
bo rú so rán ve zet tek ered mény re. A ha tá rok azon ban nem moz du lat la nok, foly ton vál −
toz nak. Er re a leg jobb pél da Len gyel or szág ese te, ame lyet év ti ze de ken át há rom or −
szág ha tá rolt: Cseh szlo vá kia, NDK és a Szov jetúnió. Má ra egyik or szág sem lé te zik.
De ha son ló pél dák kal szol gál tér sé günk ben Ju go szlá via is, fel bom lá sá val nap ja ink ban
is tart a kü lön bö ző ál la mok ki vá lá sa, leg utóbb Mon te neg róé. A ha tár vál to zá sok ered −
mé nye az lett 1920 óta, hogy a Né met or szág és Ororszország kö zé eső ke let−kö zép−
eu ró pai tér ség ben meg nőtt és 1990 óta to vább nő a kis ál la mok, a kis te rü le tű or szá −
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3 A LACE (Linkage, Assistance and Cooperation for the European Border Regions) egy tanácsadó és
információszolgálatató program, amely 1990 óta segíti a határ menti régiókat.

4 A PHARE (Pologne−Hongrie Aid a la Reconstruction Économique) programot 1989−ben hozta létre az
Európai Közösség azzal a céllal, hogy Lengyelország és Magyarország gazdasági szerkezet−átalakítását
elősegítse. Később kiterjesztették minden csatlakozó országra, hogy elősegítsék fölkészülésüket.

5 A CBC (Cross Border Co−operation) program 1994−ben az EU országaiban sikeresen működő INTER−
REG−program mintájára indult, hogy a határ menti együttműködéseket támogassa.

6 A TACIS program a Szovjetunió felbomlása után alakult 13 új független állammal működik együtt. A
program 1991 óta nyújt vissza nem térítendő pénzügyi támogatást Kelet−Európa és Közép−Ázsia 13
országának. Az 1991–1999 között nyújtott összes támogatás mintegy 4200 m€ volt.



gok szá ma. Ez a fo lya mat, ami év ti ze de ken át szi go rú el kü lö nü lést ered mé nye zett, tel −
jes mér ték ben el len té tes a vi lág ban zaj ló ún. glob al izá ciós fo lya ma tok kal. A szov jet
meg szál lá si zó ná hoz tar to zó or szá go kat 40 évig jel ké pe sen vas füg gyöny, tény le ge sen
szö ges drót és ak na zár vá lasz tot ta el a vi lág tól, de a test vé ri nek mon dott or szá gok kö −
zött is szi go rú an őr zött ha tá ro kon le he tett csak hos  sza dal mas ügy in té zés után át jut −
ni. Még a ma gát leg test vé ribb nek hir de tő Szov jetúnió be já rá sa is em bert pró bá ló fel −
adat volt és csak ke ve sek nek si ke rült.

Nyu gat−Eu ró pa az öt ve nes évek től kezd ve más utat vá lasz tott. A két há bo rú bor zal −
ma in úgy akar tak túl jut ni, hogy tár gya lá sos úton meg kezd ték föl szá mol ni az egyes or −
szá gok köz ti el len té te ket, hogy egy más előtt meg nyit va ha tá ra i kat egy re di na mi ku −
sabb gaz da sá gi−tár sa dal mi tér ré vál ja nak. Ezt kö ve tel te meg a vi lág töb bi ré szé ben zaj −
ló vál to zás is, ami nem tűr te az egyes or szá gok, országc so por tok el zár kó zá sát. Ez a
mód szer éles el len tét ben áll ko ráb bi tör té nel mük kel. Eu ró pa ha tá rai is rend kí vül vál −
to zé ko nyak vol tak a múlt ban. A min dig más hol meg hú zott ha tá rok et ni kai, kul tu rá lis,
val lá si és gaz da sá gi kö zös sé ge ket, ré gi ó kat sza kí tott el egy más tól. A ha tár men ti tér −
sé gek a ha dak já rá sa mi att sok he lyütt el nép te le ned tek, vagy leg alább is gyé ren la kot −
tá vál tak, a la ko sok már csak vé del mi okok ból is or szá guk köz pon ti ré szé be köl töz −
tek. Ha va la mi lyen ás vá nyi kinc s, vagy fel dol go zói te vé keny ség mi att egy ha tár hoz kö −
ze li ré gió fej lőd ni kez dett, ki vált hat ta, ki vál tot ta a má sik or szág fél té keny sé gét. Erő sí −
tet te a ha tá rok el vá lasz tó jel le gét az is, hogy az egyes ál la mo kon be lül nem csak a
nyelv, de a köz igaz ga tás, a jog rend szer, az adó rend szer is kü lön uta kon fej lő dött, meg −
ne he zít ve az eset le ges át já rá so kat, az együtt mű kö dést. Az el zár kó zás és az el kü lö nü −
lés mi att el len szenv ala kult ki a ha tá ron túl élő em be rek kel szem ben, ami szin tén kor −
lá toz ta a kap cso lat tar tást. A má so dik vi lág há bo rút kö ve tő év ti ze dek ben kü lö nö sen Né −
met or szág ban, Fran cia or szág ban és Hol lan di á ban, de a skan di náv ál la mok ban is a
ha tá rok men tén élő em be rek azt a célt kezd ték ki tűz ni ma guk elé, hogy ők is úgy akar −
nak él ni, mint az or szág bel se jé ben élő tár sa ik. Eh hez vi szont az kel lett, hogy a ha tá −
rok el zá ró, el foj tó jel le gét meg szün tes sék. Rá kel lett azon ban jön ni ük, hogy a hi ány zó
ha tás kö rök mi att te le pü lé si szin ten, de te rü le ti szin ten sem tud ják meg ol da ni cél ja i −
kat. Re gi o ná lis szö vet sé gek kezd tek ki ala kul ni a ha tá rok két ol da lán, min de nütt a sa −
ját or szá guk tör vé nyei sze rint, sőt több he lyen még kö zös szer ve ze te ket is lét re hoz tak
cél ja ik el éré sé re. Ezek let tek az eurorégiók. A fo lya ma tos po li ti kai küz del mük ered mé −
nye lett a ré gi ók egye sü le té nek em lí tett meg ala ku lá sa, il let ve a fo ko za to san egy sé ge −
sü lő Eu ró pa ve ze tő po li ti ku sai fi gyel mé nek föl kel té se, meg ha tá ro zó do ku men tu mok
el fo gad ta tá sa.

Mind ez a fej lesz tő te vé keny ség szo ro san ös  sze füg gött az eu ró pai jó lé ti de mok rá −
ci ák te rü le ti kü lönb sé ge ket csök ken te ni aka ró te vé keny sé gé vel. A cé lul ki tű zött eu ró −
pai in teg rá ció a ha tár prob lé mák ra irá nyí tot ta a fi gyel met. 1989–1990−től kezd ve tá −
mo ga tás sal, cse lek vé si prog ra mok kal fej lesz tet ték a ha tár men ti tér sé ge ket, mely nek
ke re tet adott az INTERREG el ne ve zé sű kö zös sé gi kez de mé nye zés.

1. Eurorégiók Eu ró pá ban

Az eurorégió föld raj zi ér te lem ben zárt egy ség, ami ben kul tu rá lis, gaz da sá gi és tár sa −
dal mi vo nat ko zá sok ban van nak kö zös, eset leg má sok tól jel leg ze te sen el kü lö nü lő tu −
laj don sá gok a kü lön fé le or szá gok egy más mel let ti, de ha tá rok kal el vá lasz tott ré szei
kö zött (Wolters 1994, 407).
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Az eurorégiók kö zös tes tü le té nek az a cél ja, hogy tá mo gas sa a részt ve vő ön kor −
mány zat ok, ke rü le tek vagy vá ro sok kö zös ér de ke it. Ez a ki sebb vagy na gyobb lét szá −
mú kö zös tes tü let – és a mel let te föl ál lí tott iro da – az or szá gos köz ha ta lom alat ti szin −
ten jön lét re a ha tár mind két ol da lán. Az eurorégiók nak il lesz ked ni ük kell mind két or −
szág le gá lis köz− és ma gán szfé rá já ba. A kül ső anya gi ala pot biz to sí tó szer ve ze tek,
mint az INTERREG, súlyt he lyez nek a szer ve ze ti for ma lé té re, mert ez tud cse le ked ni
mint le gá lis szerv. Ez a tá mo ga tá sok fel té te le. Ilyen ön kor mány zó tes tü le te ket köny  −
nyebb fö de rá lis be ren dez ke dé sű or szá gok ban lét re hoz ni, mert az egy sé ges (uni tá ri us)
ál la mok vo na kod nak te rü le ti önál ló sá got ad ni. For má lis nak mi nő sí tik a ha tá ron át nyú −
ló kap cso la to kat, azo kat a nem zet kö zi vi szo nyok ré szé nek te kin tik. Ez alól Bel gi um a
ki vé tel, ahol nem zet kö zi szer ző dé sek meg kö té sé re kap tak jo go sult sá got az or szág ban
lé te ző, ál lam ál tal föl ál lí tott kul tu rá lis kö zös sé gek.

Az eurorégiók nem je len te nek au to ma ti kus se gít sé get a részt ve vők szá má ra. In −
kább egy olyan me cha niz mus nak ne vez het nénk, ami elő se gí ti az in for má ció cse rét,
erő sí ti az il le tő ré gió szer ve ze ti és gaz da sá gi erő for rá sa it a köl csö nös ség ré vén. Ez zel
já rul hoz zá ah hoz az erő fe szí tés hez, ami a hát rá nyos hely ze tű ré gi ók fel zár kóz ta tá sá −
val jár (Alomar 1995).

A fen ti meg ha tá ro zá sok ér zé kel te tik, hogy az eurorégiók ko moly gond ja, hogy hosz  −
szú ide ig nem ren del kez tek köz jo gi stá tus  szal, az az nem vol tak jo gi sze mé lyi sé gek,
sa ját ne vük alatt nem vál lal hat tak kö te le zett sé ge ket. Er ről gon dos ko dott az Eu ró pa
Ta nács, ami kor 1981−ben ki hir det te a Te rü le ti ön kor mány zat ok és köz igaz ga tá si szer -
vek ha tár men ti együtt mû kö dé sé rõl szó ló eu ró pai ke ret egyez ményt, az ún. mad ri di
kon ven ci ót, amely a ha tár men ti együtt mű kö dé sek alap ját je len ti. Eh hez a kon ven ci ó −
hoz 1995−ben egy ki egé szí tő jegy ző köny vet csa tol tak, amely tá mo gat ja az ál lan dó,
akár köz jo gi, akár ma gán jel leg gel és dön tés ho zó ha tás kör rel ren del ke ző szer ve zet lét −
re ho zá sát a ha tár men ti együtt mű kö dé sek szá má ra. A ki egé szí tő jegy ző könyv le he tő −
sé ge it azon ban igen ke vés ál lam al kal maz za, mert az egyes or szá gok nak na gyon el té −
rő a köz igaz ga tá si és az igaz ság szol gál ta tá si rend sze re. Min den eset re Né met or szág
és Hol lan dia el fo gad ták a fel kí nált le he tő sé get, és hogy él ni tud ja nak ve le, a sa ját bel −
ső jog rend szer ük ben is meg te rem tet ték a fel té te le ket ah hoz, hogy az ön kor mány zat −
tal ren del ke ző köz igaz ga tá si egy sé gek sa ját fel adat− és ha tás kör ük ben nem zet kö zi
kap cso la to kat ala kít has sa nak ki. A kül− és bel föl di jog sza bály ok se gít sé gé vel a két or −
szág kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé sek en nek meg fe le lő en jo gi sze mé lyi ség −
gel ren del kez nek, köz jo gi sze mé lyek. Nem je len te nek új köz igaz ga tá si szin tet, de kö −
zö sen mű köd tet het nek in téz mé nye ket, ame lyek nek a költ sé ge it kö zö sen fe de zik.

A ma gyar al kot mány és a ma gyar tör vé nyek le he tő vé te szik, hogy a he lyi kép vi se −
lő tes tü le tek együtt mű köd je nek más or szá gok he lyi ön kor mány za ta i val, tag jai le het nek
nem zet kö zi ön kor mány za ti szer ve ze tek nek, részt ve het nek ha tár men ti re gi o ná lis
együtt mű kö dés ben. Ma gyar or szág és Szlo vá kia is csat la ko zott a fent em lí tett mad ri di
kon ven ci ó hoz, amely alap já ul szol gál a ha tár men ti együtt mű kö dés nek. Azon ban nem
fo gad ták még el a ki egé szí tő jegy ző köny vet, ami jo got ad na az ön kor mány zat ok nak,
hogy sa ját ha tás kör ük ben nem zet kö zi szer ző dé se ket kös se nek. A ha tá lyos jog sza bály −
ok sze rint nem zet kö zi szer ző dést csak az or szág gyű lés, a kor mány és a köz tár sa sá gi
el nök köt het (Baller 2004).
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1.1. Pél da a tag ál lam ok kö zöt ti eurorégióra

„Már gyer mek ként meg ta pasz tal tam, mi lyen hát rá nyok kal jár a ha tár. 
Min dig ter mé szet el le nes nek tar tot tam, 

hogy a hol lan dok és a né me tek egy más nak hát tal áll nak.”
Rolf Cypri an7

Az el ső, ma már klas  szi kus nak szá mí tó ha tár men ti együtt mű kö dés, az EUREGIO
„őse”, a két fo lyó ról el ne ve zett Rhein-Ems Ér dek kö zös ség 1954−ben jött lét re, még
csak az ak ko ri Nyu gat−Né met or szág ban. Hi va ta lo san mint ha tá ron át nyú ló együtt mű −
kö dést 1958−ban is mer ték el a ha tár mind két ol da lán lé vő köz sé gek, vá ro sok és já rá −
sok kép vi se lői. Az ér dek kö zös ség már te le pü lé sek szö vet sé gé vé vált, ami kor 1965−
ben meg szer vez ték az el ső ha tár men ti re gi o ná lis vá sárt EUREGIO né ven. Az el ne ve −
zés olyan tet szést ara tott, hogy a szer ve zet ne vé vé vált. Ele in te mind két or szág ban
volt tit kár ság (Hol lan di á ban ket tő is), de idő vel Gronau mint a ha tár hoz leg kö ze lebb
lé vő te le pü lés lett a szék hely. Kez det ben csak a né met (1969), de 1985−ben már a
hol land tit kár ság is eb be a fa lu ba köl tö zött. 1971−ben tá mo gat ta elő ször anya gi lag az
Eu ró pai Unió, és mind két or szág nem ze ti gaz da sá gi mi nisz té ri u ma azt a prog ra mot,
amely ben elő ször fo gal maz ták meg a ré gió fej lesz té sé nek szük sé ges sé gét a köz le ke −
dés, a gaz da ság (ru ha ipar) és a mun ka erő kép zett sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben a ha −
tár mind két ol da lán.

Az EUREGIO tör té ne té ben ki emel ke dő fon tos sá gú az 1978−as év, mert ek kor fo −
gad ták el a ta nács ról szó ló alap sza bályt és meg vá lasz tot ták az el ső el nö köt. En nek a
ki dol go zá sa is ko ráb ban kez dő dött. A hol land Kár oly her ceg egy be szé dé ben azt fo gal −
maz ta meg, hogy az eu ró pai par la ment min tá já ra egy ha tá ron át nyú ló ré gi ó ban is ha −
son ló szer ve ze tet kel le ne lét re hoz ni: „A plu rá lis tár sa dal mat nem csak az or szá gok
szint jén kell épí te ni.” En nek a be széd nek a ha tá sá ra fo gal maz ták meg 1975−ben,
hogy a ja va solt ta nács a ha tá ron át nyú ló par la men ti gyű lés és egyút tal az EUREGIO
leg főbb szer ve le gyen. En nek szel le mé ben ala kí tot ták meg a ta ná csot 1978−ban mint
az EUREGIO leg fel sőbb po li ti kai szer vét, amely nek ha tás kö re ninc s, de szé les tá mo −
ga tást él vez a he lyi ha tal mak (köz igaz ga tá si és ön kor mány za ti szer ve ze tek) ré szé ről.
Kez det től fog va az az am bí ció fű töt te a ta ná csot, hogy mind szer ve ze ti leg, mind te vé −
keny sé gét il le tő en min ta adó le gyen a töb bi eurorégió szá má ra.

A ta nács nak ma 41 né met és 41 hol land tag ja van a sza bá lyok sze rint, mi köz ben
a 13 ezer km2−en élő 3,2 mil lió la kos ból csak 27 hol land ha tár men ti köz ség la ko sai
tar toz nak az EUREGIO−hoz, a túl nyo mó több sé get a 103 né met te rü let egy ség je len ti,
ami be köz sé gek, vá ro sok tar toz nak, de szám sze rint be le ér tik a 7 já rást is mint he lyi
ha tal mi köz pon tot.

A ta ná csot te rü le ti és po li ti kai szem pont ok alap ján ala kít ják ki. A hely ha tó sá gi vá −
lasz tá sok al kal má val dől el, mely pár tok kép vi sel te tik ma gu kat a ta nács ban. Emel lett
a tag tes tü le tek la kos ság szá ma dön ti el a tár sa dal mi mun ká ban te vé keny ke dő kép vi −
se lők szá mát. Né met ol da lon 30 ezer la kos ad egy kép vi se lőt, il let ve a 20 ezer la kos −
nál né pe sebb te le pü lé sek is egyet. A kép vi se lők szá mát a já rás meg vá laszt ha tó kép −
vi se lő i nek szá má hoz iga zít ják. A két vá ros, Bocholt és Rheine 1−1 kép vi se lőt küld köz −

Von zás kör ze tek és ha tá rok a ma gyar–szlo vák ha tár men tén

7 Rolf Cyprian (CDU), az EUREGIO tanácsának elnöke 1997 óta.



vet le nül a ta nács ba. A ta nács azo nos párt ál lá sú tag jai ha tá ron át nyú ló frak ci ót hoz −
nak lét re. Ed dig a CDU/CDA (a né met, il let ve a hol land jobb ol da li nép párt) volt több −
ség ben és meg je len tek a pár tok kö zött a zöl dek és a he lyi pár tok is.

A szer ve zet mun ká já ban az el ső, hos  szan el hú zó dó fel ada tot az ad ta, hogy a ha −
tá ron ne he zen tud tak át jár ni a kör nyé ken élők. A nyolc va nas  évek kö ze pé re si ke rült
csak el in téz ni, hogy egy ún. zöld kár tya ki vál tá sá val a ha tár men tén élők gyor sab ban
jut has sa nak át a ha tá ron. A min den nap ok ügye it érin tet te, hogy aki a ha tár má sik ol −
da lán ka pott ál lást, az a sa ját or szá gá ban hát rá nyo kat szen ve dett a be teg biz to sí tás,
a nyug díj biz to sí tás, a mun ka nél kü li biz to sí tás és egyéb biz to sí tá sok ese tén. Ha egy
hol land Né met or szág ban dol go zott, ak kor nem ka pott ked vez ményt a gyer me kei után
la kás vá sár lás, ház épí tés al kal má val. Ugyan ilyen hát rá nyok ról szá mol tak be or vo si
szol gál ta tá sok igény be vé te le kor, be teg szál lí tás al kal má val. A né met hall ga tók a hol −
land egye te me ken csak két fél évet tölt het tek, to vább nem kap ták a né met ta nu lói tá −
mo ga tást.

Az ügyek in té zé sé nek bo nyo lult sá gát egy egy sze rű nek tű nő eset pél dáz za. Ami kor
vég re a tit kár ság 1985−ben Gronau ba köl tö zött, sze ret tek vol na egy hol land te le fon vo −
na lat is. Ha bár ma ga az épü let 75 mé ter re volt a ha tár tól, a né met tör vé nyek sze rint
hol land tár sa ság nem fek tet he tett ká belt a föld be. Mi vel az épü let ün ne pé lyes át adá −
sa kor Be at rix ki rály nő is je len volt, az ő be fo lyá sá ra, az ál lam kö zi kap cso la to kat ki −
hasz nál va si ke rült – 10 év alatt – a köz vet len te le fon vo na lat meg kap ni. Az eset ből azt
a ta nul sá got von ták le, hogy ez is a ha tá rok le épí té sé nek szük sé ges sé gét bi zo nyít ja.

A ha tár men tén föl me rü lő fel ada tok meg ol dá sá ra mun ka cso por to kat hoz tak lét re
a gaz da ság, a kép zés, a tu riz mus, a kul tú ra, a me ző gaz da ság, a kör nye zet vé de lem, a
köz le ke dés, a min den na pi ha tár ügyek, a szo ci ál po li ti ka té ma kör ében. A tit kár sá gon a
ve ze tők kel együtt 34 fő vég zi ma már ezt a sok fé le mun kát. Az év ti ze de ken ke resz tül
foly ta tott ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé sek so rán for má lód tak ki azok az együtt mű kö −
dé si le he tő sé gek, ame lyek re tá masz kod va az Eu ró pai Bi zott ság ki dol goz ta az EURE−
GIO−val kö zö sen az 1990−ben in dí tott INTERREG prog ra mot.

Az EUREGIO költ ség ve té se több for rás ból szár ma zik. Biz tos be vé te li for rást je len −
te nek a köz sé gi hoz zá já ru lá sok. A hol land köz sé gek 0,35 €−t fi zet nek la ko son ként, a
né me tek 0,25 €−t. A hoz zá já ru lás kü lön bö ző mér té ké nek ma gya rá za ta a tá mo ga tá sok
tör té ne té ben ke re sen dő és az iro da meg épí té sé hez kö tő dik. 2006−ban a ta gi hoz zá já −
ru lá sok el érik a 936 444 €−t, ami a tel jes be vé tel (5 671 843 €) 16,5%−a. A költ ség −
ve tés leg na gyobb ré sze a nem ze ti hi va ta lok tól és az EU−tól ér ke zik (4 071 819 €, ami
71,8%).

2001–2008 kö zött az EU 48,7 m€ ös  sze get bo csát az EUREGIO ren del ke zé sé re.
Eh hez jön a hol land kor mány, a né met or szá gi Észak−Raj na West falia és Észak−Szász −
or szág nem ze ti hoz zá já ru lás cí mén fizett tá mo ga tá sa, to váb bá a ha tár men ti ré gi ó ból
szár ma zó tá mo ga tá sok. A re gi o ná lis sa ját be vé tel ma már az össz be vé tel nek több
mint 20%−a. Ez ál tal az INTERREG IIIA prog ra mok vég ső ös  sze ge 111,4 m€−t tesz ki.
Ez zel az ös  szeg gel 2008−ig 150 pro jekt vá lik va ló ra, eb ből kb. 60 em be rek kö zöt ti, ún.
em ber az em ber hez pro jekt lesz. Ezek a be ru há zá sok kö zö sen fog ják a gaz da sá got és
a mun ka pi a cot erő sí te ni, se gí te nek meg va ló sul ni a fő célt, hogy az esély egyen lő ség
je gyé ben a ha tár men tén élők élet szín vo na la kö ze lít sen a gaz da sá gi köz pon tok la kói
élet szín vo na lá hoz.

Az EUREGIO a né met–hol land ha tá ron jött lét re, és – a ta nács meg ala ku lá sá tól
szá mít va – im már 28 éve mun kál ko dik a mun ka nél kü li ség csök ken té sén, az inf ra −

112 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



struk tú ra ja ví tá sán és küzd a ha tár két ol da lán élő két nép egy más tól va ló el ide ge ne −
dé se el len. A hol lan dok nak meg volt az oka a né me tek kel szem be ni el len szenv re, mert
a má so dik vi lág há bo rú ide jén el fog lal ták or szá gu kat és a meg szál lás alatt sok ke se −
rű él mény ben volt ré szük. Az EUREGIO ön ma gá ban is fon tos hoz zá já ru lás a né met−hol −
land vi szony nor ma li zá lá sá hoz, és ez zel az eu ró pai egy ség meg va ló sí tá sá hoz (Müller
2003).

1.2. Tag ál lam és csat la ko zó or szág kö zöt ti eurorégiók

A ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé sek má ig na gyon si ke re sek a há bo rú utá ni Nyu gat−Eu −
ró pá ban. De Ke let−Kö zép−Eu ró pá ban meg szer vez ni és mű köd tet ni egy ilyen rend szert
már új fel ada tot je lent a nagy kü lönb sé gek mi att. Az et ni kai vi ták emel he tők ki el ső −
nek, ame lyek sok kal erő seb bek, mint Nyu gat−Eu ró pá ba. A má sik fon tos kü lönb ség a
te rü le ti és a he lyi ön kor mány za ti ta pasz ta la tok szin te tel jes hi á nya 1989 előt t, ami azt
je len ti, hogy na gyon fris s, na gyon ki a la ku lat lan ta pasz ta la tok kal ren del kez nek ezek az
or szá gok a de mok rá ci á ról. Köz is mer ten na gyok a gaz da sá gi kü lönb sé gek is Ke let−Kö −
zép−Eu ró pa és az Eu ró pai Unió kö zött. Azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a vi lág rend −
kí vül gyor san vál to zik. Má ra már na gyon sok nem zet kö zi szer ve zet, sok fé le szál lí tó és
kom mu ni ká ci ós há ló zat, nem zet kö zi pénz ügyi szer ve zet van je len, sőt át sző ve az
egyes or szá go kat, már most is ha tá ro kon át nyúl va te vé keny ked nek. Ez nem volt így
Nyu gat−Eu ró pá ban a há bo rú után.

A lát ha tó kü lönb sé gek el le né re még is azo no sak a cé lok. Fel kell ol da ni az et ni kai
vi tá kat, ser ken te ni kell a tár sa dal mi és a gaz da sá gi fej lő dést és se gí te ni az eu ró pai
in teg rá ció fo lya ma tát. Kö zös ag go dal mak is van nak egyes nyu ga ti és kö zép−ke let−eu −
ró pai or szá gok ban. Vé le mé nyük sze rint a túl nagy re gi o ná lis és ré gi ók kö zöt ti au to nó −
mia ki kez di a köz pon ti kor mány zás ere jét (Kirchner 1998).

„Ri deg ha tá rok” a ke let-né met ha tá ron
Mind ezek ér vé nye sek a cseh–né met és a len gyel–né met ha tár ra is, ahon nan a pél −

dák szár maz nak az aszim met ri kus je len ség be mu ta tá sá ra. A „ri deg ha tár” min den je −
len sé ge ki mu tat ha tó eb ben a tér ség ben, még a volt NDK és len gyel kap cso la tok ese −
té ben is, ahol azo nos po li ti kai be ren dez ke dés hir det te a né pek test vé ri ség ét, meg −
bont ha tat lan ba rát sá gát. A kom mu nis ta dik ta tú rák bu ká sa után és a né met egye sí tés −
sel gyö ke re sen meg vál to zott a hely zet. Az or szá gok kö zöt ti vi szo nyok nagy vo na lak ban
már ren de ződ tek, de még mes  sze van nak a „köl csö nö sen jó té kony ha tár” lé te zé sé −
től. A 20. szá zad fo lya mán a cseh–né met és a len gyel–né met ha tár men tén élők alig
fe led he tő sé rel me ket okoz tak egy más nak. A múlt örök sé ge ma is érez te ti ha tá sát ak −
kor is, ami kor az együtt mű kö dé sek gya kor la ti kér dé se it tár gyal ják. Rá adá sul a kul tu −
rá lis kü lönb sé gek, fő leg a nyel vi kor lá tok, aka dá lyoz zák a köl csö nös meg ér tés fo lya −
ma tát.

A len gyel–né met ha tár men ti együtt mû kö dé sek
A ha tár men ti együtt mű kö dé sek alap el ve a ha tá rok meg lét ének és az or szá gok

szu ve re ni tá sá nak köl csö nös el is me ré se. A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság az 1970−
es var sói szer ző dés ben is mer te el az Odera–Neisse ha tárt, de nem az al kot mány ban,
mert az is mé tel ten el uta sí tot ta az 1937−es bi ro dal mi ha tár for mu la fel adá sát. Ez a
kon ti nu i tás el mé le tén nyug szik, amely sze rint Hit ler tör vény te len te rü let szer ző po li ti −
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ká ját meg elő ző en fenn ál ló 1937−es ha tá rok so ha sem szűn tek meg a jö vő ben egye sí −
ten dő le gi tim né met ha tá rok len ni. Akik a ha tár kér dés le zá rat lan sá ga mel lett ér vel −
nek, hi vat koz nak a le zá rat lan pots da mi szer ző dés re, mert nem tar tot ták meg az ígért
bé ke kon fe ren ci át, ahol tisz táz ták vol na a fél reértéseket.8

Len gyel ol da lon az Odera–Neisse ha tárt úgy te kin tik, mint egy tör té nel mi leg jo gos
vis  sza té ré sét a te rü let nek az anya or szág hoz, il let ve hi vat koz nak a szö vet sé ges erők
há bo rút le zá ró pots da mi szer ző dé sé nek tör vé nyes sé gé re és vég ér vé nyes sé gé re. Mi −
vel a né met la kos ság át te le pí té se sze re pelt a szer ző dés ben, Len gyel or szág vo na ko −
dott el is mer ni bűn ré szes ség ét a há bo rú utol só hó nap ja i ban és az azt kö ve tő évek ben
meg tör tént ese mé nyek ben. A né me tek ki űzé se nem volt be széd té ma Len gyel or szág −
ban. Je len leg a ha son ló ság mi att, a ke le ti tar to má nyok ból a szov jet meg szál lás kö vet −
kez té ben ki űzött len gyel né pes ség gel együtt tár gyal ják a nyu ga ti tar to má nyok ban a né −
me tek kel tör tén te ket. 1989−ben kez dőd he tett meg a két or szág kö zött a ki bé kü lés, az
in teg ri tás el is me ré sé vel. A ha tár kér dés le zá rá sa volt az az ár, amit a né me tek fi zet −
tek az egye sü lés nem zet kö zi el fo ga dá sá ért.

Az Odera–Neisse ha tár vo na la a tör té nel mi együtt élés és szom széd ság mi att év szá −
zad ok óta vi ta tott volt a két or szág kö zött. A 20. szá zad ban az el len té tek há bo rúk hoz,
meg szál lá sok hoz, et ni kai tisz to ga tá sok hoz ve zet tek. A ná ci meg szál lás a len gyel né −
pen mély se be ket ha gyott. 1945 után a né me tek ki űzé se er ről a te rü let ről és a len −
gye lek ide me ne kü lé se a ke le ti meg szállt tar to má nyok ból a szá zad egyik leg na gyobb
tö me ges mig rá ci ó já nak és et ni kai tisz to ga tá sá nak te kint he tő. Minden nek még van nak
táj ban lát ha tó je lei és az em be ri em lé ke zet ben meg őr zött tör té ne tei.

Fel ső−Szi lé zi á ban a né met ki sebb ség párt ja kezd te hir det ni az eu ró pai egy sé get.
Sze rin tük Szi lé zia játsz hat ná a híd sze re pét a két or szág, il let ve Ke let− és Nyu gat−Eu −
ró pa kö zött. Né met ol da lon az El űzöt tek Szö vet sé ge (Bund der Ver triebe nen) tö re ke −
dett erős be fo lyás hoz jut ni Bonn Ke let−Kö zép−Eu ró pa po li ti ká já ban. El kép ze lé se ik kö −
zött sze re pelt a re gi o ná lis au to nó mia mint az ál ta lá nos euró paizálódás ré sze, ami a
ha tá rok el is me ré sét je len tet te ré szük ről. Ja va sol ták, hogy Stet tin le gyen mind két or −
szág szá má ra sza bad ki kö tő, egye sít sék új ra kö zös ad mi niszt rá ció alatt az 1945−ben
meg osz tott vá ro so kat. Ezek a lé pé sek a ha tár te rü let nyi tot tá vá lá sá hoz, a sza bad köl −
töz kö dés és vál lal ko zá si sza bad ság ki ter jesz té sé hez ve zet nek a haj da ni né met te rü −
le te ken.

Sok len gyel ger man izá cióként ér tel me zi mind Szi lé zia re gi o ná lis el kü lö nü lé sét (a
sze pa rá ci ó nak 1919−től vol tak kép vi se lői), mind az eu ró pai in teg rá ci ó ba va ló csat la −
ko zá sát, mert a né met do mi nan cia vis  sza té ré sé től fél nek. A len gye lek akar ják az eu −
ró pai csat la ko zást, de a né met ér de kek föl erő sö dé se az aszim met ri kus mo dell meg −
va ló su lá sá nak koc ká za tát je len ti szá muk ra (Schwab 1997).

A rend szer vál tás után föl éb red tek és hat ni kezd tek a köl csö nös szte re o tí pi ák,
ame lyek a kol lek tív em lé ke ze té ben vol tak év ti ze dek re le zár va. A len gye lek sze mé ben
a né me tek ki zsák má nyo ló hó dí tók, kö nyör te len gyil ko sok, ar ro gáns, ön elé gült fa sisz −
ták. Ezek a ké pek még a Drang nach Osten−hagy omány ból szár maz nak. A len gye lek a
né me tek sze rint szak sze rűt len, lus ta, er köl csi leg kor rupt, szer ve zet len tár sa ság,
alább va ló ak min den te rü le ten, az ál lam épí tés től a kul tú rán át, a gaz da sá gig.

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje
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A né met ön arc ké pet ural ta a fel sőbb ren dű sé gi ér zés, a ve re sé gek és te rü let vesz −
te sé gek el is me ré sé nek ta ga dá sa. A má so dik vi lág há bo rú után a né me tek er köl csi fö −
lény ben érez ték ma gu kat, mert ők a de mok ra ti kus nyu ga ti or szá gok hoz tar toz tak és
az élet szín vo na luk több szörese lett a len gye le ké nek, akik pe dig egy bar bár hó dí tó rab −
igá já ban gör nyed tek a leg cse ké lyebb füg get len ség nél kül. Ez zel szem ben állt a len gye −
lek el kép ze lé se ön ma guk ról. Ők az örök ár tat lan nép, akik min dig ál do za tok, mert őket
a go nosz kül ső ha tal mak el nyom ják. Ép pen hogy meg sza ba dul tak a ke le ti hó dí tó tól,
már is itt van nak a nyu ga ti gyar ma to sí tók.

A szte re o tí pi ák hoz po zi tív ké pek is tar toz nak, mert a len gye lek cso dál ják a né met
ha té kony sá got, fi lo zó fi át, kul tú rát, a né me tek vi szont el is me rik, cso dál ják a len gyel
mű vé sze tet, a hő si tör té nel mi ha gyo má nyo kat, a sza bad sá gért ví vott is mé telt küz del −
me i ket 1848−tól 1980−ig.

Az 1991−es ba rát sá gi szer ző dés óta tö re ked nek a köl csö nös kap cso la tok fej lesz −
té sé vel tá mo gat ni az elő í té le tek csök ke né sét. A ta lál ko zók, fesz ti vá lok, di ák cse rék ta −
pasz ta la ta azon ban az, hogy az ér dek lő dés ben erős aszim met ria van. A né me tek, kü −
lö nö sen a fi a ta lok el ső sor ban Fran cia or szág ba akar nak men ni, nem Len gyel or szág ba.
A len gye lek ré szé ről vi szont nagy az ér dek lő dés.

A haj da ni né met te rü le tek ről szó ló szo ci o ló gi ai, nép raj zi és tör té ne ti mun kák ban vi −
tat ták a né met ki sebb ség nek még a lé te zé sét is, akár csak 80−90 év vel ez előtt a né −
me tek vi tat ták a len gye lek lé te zé sét ugyan itt. El né me te sí tett szlá vok ról be szél tek.

Szi lé zi á ban, ahol a né met ki sebb sé gi moz ga lom a leg je len tő sebb, sok fé le et ni kai
kul tú ra él együt t. Emi att csak rit ka al kal mak kor nyil vá nít ják ki egy ér tel mű en tény le ges
ho va tar to zá su kat, több nyi re szi lé zi a i nak mond ják ma gu kat a konf lik tu sok, a ma gya ráz −
ko dá sok el ke rü lé se ér de ké ben. A tisz ta len gyelt a ke le ti tar to má nyok ból ér ke zet tek je −
len tik, ők nem be szé lik a he lyi táj szó lást.

A há bo rú után a len gyel te rü le tek meg tisz tí tá sa a né me tek től nem volt ös  sze egyez −
tet he tő a ki sebb sé gi jo gok kal. Kü lö nö sen a sztá li nis ta idők ben volt erős az as  szi mi lá −
ci ós kény szer. A né met nyelv hasz ná la tát til tot ták min den hi va ta los he lyen. A né met
ne ve ket meg vál toz tat ták, a nyu ga ti te rü le tek tör té nel mi múlt já nak em lé ke it el tá vo lí tot −
ták az is ko lai köny vek ből, az em lék mű vek ről, a te me tők ből stb.

A rend szer vál tás után is mer te el hi va ta lo san a len gyel po li ti ka a né met ki sebb ség
lé te zé sét. Ek kor kap ták meg a jo got, hogy be je gyez zék az et ni kai ala pon szer ve ző dött
kul tu rá lis és po li ti kai egye sü le te i ket. A po li ti kai moz gal mak ered mé nye ként par la men −
ti kép vi se lő ik let tek, va la mint a he lyi ön kor mány zat ok fe lé ben né me tek ből ke rült ki a
pol gár mes te rek fe le. A leg fon to sabb fel ada tuk a né met nyelv el is mer te té se volt az is −
ko lák ban és a köz élet ben.

A len gye lek ré szé ről ne héz volt el fo gad ni a né met jel ké pek új bó li meg je le né sét, a
kap cso la tok meg úju lá sát a ha tár má sik ol da lán mű kö dő né met szer ve ze tek kel, akik −
ről a kom mu nis ta év ti ze dek ben csak mint ag res  szív re van sis ta erők ről be szél tek. A
ve lük szem ben táp lált fo lya ma tos el len ér zés éb ren tar tá sá nak az volt az oka, hogy a
rá juk va ló hi vat ko zás sal tud ták iga zol ni a szov je tek Len gyel or szág fö löt ti ural mu kat.

A jós zom széd sá gról és a ba rá ti együtt mű kö dés ről szó ló né met−len gyel szer ző dés −
nek meg fe le lő en 1991−ben Gör l itzben lét re hoz ták azt a ve gyes bi zott sá got, ame lyik fe −
le lős lett a re gi o ná lis és a ha tá ron át nyú ló kap cso la to kért. Tag jai let tek len gyel rész −
ről a kor mányt kép vi se lő vaj da sá gi el nö kök meg bí zott jai, a vaj da sá gok mint ön kor −
mány zat ok kép vi se lői, a te le pü lé si szö vet sé gek kép vi se lői, a kül ügy− és a bel ügy mi −
nisz té ri um, a köz pon ti terv hi va tal és a nagy kö vet ség egy− e gy kép vi se lő je. Né met rész −
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ről az érin tett tar to má nyok kor mány za ta i nak, va la mint a kül ügy−, a gaz da sá gi− és a kör −
nye zet vé del mi mi nisz té ri u mok nak és a köz pon ti kor mány nak a kép vi se lői. A két bi zott −
ság tit kár sá ga Szcze cin ben és Pots dam ban ka pott he lyet.

A bi zott ság a né met−len gyel ha tár gya kor la ti prob lé má it tár gyal ta meg, hogy az el −
ké szí tett do ku men tu mok, elő ter jesz té sek, ha tá ro za to kat át ad ják a két or szág kor má −
nya i nak és a ko rány kö zi bi zott ság nak. Té mái kö zé tar toz tak a ha tár men ti inf rast ruk −
tú ra ki épí té se, harc a ká ros tár sa dal mi je len sé gek el len a ha tá rok men tén és a ha tár −
vé de lem.

Fon tos te rü le te a kap cso la tok nak a gaz da sá gi együtt mű kö dés. 1994−ben a len gyel
Gorzów szék hel  lyel lét re hoz tak egy rész vény tár sa sá got a ha tár men ti te rü le tek gaz da −
sá gá nak kö zös fej lesz té sé re. Te vé keny sé gi kö ré be tar to zik töb bek kö zött in for má ci ók
adá sa be fek te tők ről, konk rét ter vek meg va ló sí tá sá ra be fek te tők ke re sé se. Kap cso la −
tot tar ta nak fenn hi tel in té ze tek kel, a vál lal ko zók kap cso lat fel vé tel ét se gí tik ezek kel a
hi tel in té ze tek kel, ta nács adást foly tat nak, ki ál lí tá so kat, vá sá ro kat, ta nács ko zá so kat,
tan fo lya mo kat szer vez nek és együtt mű köd nek min den fé le gaz da sá gi fej lesz tő szer ve −
zet tel. A rész vény tár sa ság min den te vé keny sé ge a ha tár mind két ol da lá ra vo nat ko zik.

A ha tár men ti kap cso la to kat se gí tik a kör nye zet vé del mi, te rü let ren de zé si és vál lal −
ko zói kü lön bi zott ság ok, egye sü le tek. Eb ben a te vé keny sé gi kör ben ját sza nak kü lön le −
ges sze re pet az eurorégiók.

A cseh–né met ha tár men ti együtt mû kö dé sek
Míg Nyu gat−Eu ró pá ban a há bo rúk után fo ko za to san le tud ták küz de ni az el len té te −

ket, ad dig a szov jet hó dolt ság te rü le tén el foj tott és ma ni pu lált in du la tok la pul tak a fe −
dő alat t. A kom mu niz mus bu ká sá val kez dő dött meg a tör té nel mi gör csök köl csö nös
fel ol dá sa.

Cseh or szág nyu ga ti és észa ki te rü le te in ha tal mas né pes ség moz gás volt a há bo rú
után. A né me tek ki űzé se után ide te le pí tett vagy ide köl tö zött em be rek mind kul tu rá −
li san, mind tár sa dal mi ér te lem ben sok fé lék vol tak, nem volt szo ros kap cso la tuk az új
la kó hely ük kel a ha tár men tén. En nek előz mé nye vis  sza nyú lik a Beneš−dekré tumokhoz,
amely ki mond ta, hogy a né me tek és a ma gya rok má so dik vi lág há bo rús sze re pe mi att
aki bár me lyik cseh szlo vák nép szám lá lás so rán né met nek vagy ma gyar nak val lot ta ma −
gát, az meg fosz tan dó ál lam pol gár sá gá tól és va gyo ná tól. En nek je gyé ben meg kö ze lí tő −
leg 3 mil lió szudé ta né me tet te le pí tet tek ki. Több sé gük a ha tár má sik ol da lán, ba jor
te le pü lé se ken ta lált ma gá nak új la kó he lyet. A cseh kor mány zat né met nyo más ra sem
von ta vis  sza a Beneš−dekré tumokat. En nek el le né re, a két kor mány 1997−ben ala pít −
ványt ho zott lét re a ná ciz mus cseh ál do za ta i nak (1938–1945) és a ki űzött szudé ta
né me tek (1945–1948) kár pót lás ára.

Fe szült sé get je lent a két or szág kö zött a ha tal mas gaz da sá gi kü lönb ség, és olaj a
tűz re, hogy a szom szé dos volt NDK tar to má nya it az egye sü lés után be so rol ták az Eu −
ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak egyes szá mú cél ki tű zé sé ből (Objective 1.) ré sze se −
dés re jo go sult te rü le tek kö zé. A ha tár men ti kap cso la tok ra po li ti kai, gaz da sá gi és tár −
sa dal mi okok ból van szük ség. A si ke res együtt mű kö dés an nak a je le ugyan is, hogy
ké pe sek együtt dol goz ni a ha tár két ol da lán élők, ké pe sek le győz ni a nyel vi aka dá lyo −
kat, a gaz da sá gi kü lönb sé ge ket, a nem ze ti ér zé keny sé ge ket. Ezek kel a föld kö ze li ta −
pasz ta la tok kal a la kos sá got is ösz tön zik az Eu ró pai Unió el fo ga dá sá ra.

„Az eu ró pai uni ós tag ság ön ma gá ban el kö te le ző dést je lent az eu ró pai né pek sza −
bad ság jo gai mel lett. Kö zöt tük van nak az eu ró pai ál lam pol gá ro kat meg il le tő jo gok a
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sza bad köl töz kö dés re, a sza bad la kó hely vá lasz tás ra. Ez vo nat ko zik a né me tek re is.
Mi ért ne él het né nek és dol goz hat ná nak a né me tek Szi lé zi á ban vagy Cseh or szág ban?”
Ezt a né ze tet a cseh kor mány még nem oszt ja. Az idő fog ja el dön te ni, hogy a cse hek
ho gyan fog ják sza bá lyoz ni az em be rek sza bad moz gá sát és egyéb pi a ci in téz ke dé se −
ket. Le het sé ges meg ol dás nak tűn het a szá muk ra, hogy a dán pél dát kö ves sék, ahol
a bel ső pi a ci sza bá lyok tilt ják a kül föl di ek föld vá sár lá sát, az üdü lő szer zést.

1991 óta öt eurorégió jött lét re a né met és a cseh ha tár men tén. Ré gi ók, ke rü le −
tek, vá ro sok és más te rü le ti egy sé gek kö zött jöt tek lé re kü lön bö ző együtt mű kö dé sek
a ha tár men ti tér ség ben. A kor mány kö zi bi zott ság tá mo gat ta azo kat az al bi zott sá go −
kat, ame lye ket a ha tár men ti és ré gi ók kö zöt ti fej lesz té sek re hoz tak lét re.

Az el ső eurorégió az Egren sis volt a két ál lam ha tá rán, a leg ak tí vabb a leg több
prob lé má val küsz kö dő hár mas ha tár men ti tér ség ben lét re jött Neisse/Nisa/Nysa
Eurorégió. Ez a „fe ke te há rom szög”−nek ne ve zett sa rok Né met or szág, Len gyel or szág
és Cseh or szág ha tá ra i nak ta lál ko zá sa i nál. A szo ci a lis ta nagy ipar kör nye zet−szen  nye zé −
sét volt hi vat va el há rí ta ni. Meg ala ku lá sa óta ezt a fel ada tot jó részt tel je sí tet ték. A har −
ma dik az Erzge birge, a ne gye dig az Elbe/Labe a fo lyó völ gyé ben és az ötö dik az oszt −
rá kok kal lét re ho zott hár mas ha tár men ti Šumava–Bavorsky les/Bayerischer
Wald/Böhmerwald (Assessment Report Cz/D).

Az együtt mű kö dés so rán ki de rült, hogy a cseh ol da lon szer ve ze ti hi ány ne he zí ti a
kö zös mun kát. A nem kor mány za ti, a köz hasz nú szer ve ze tek, a ci vil szer ve ze tek sű rű
há ló za tá nak hi á nya, il let ve tár sa dal mi sú lyuk ki csiny vol ta okoz ne héz sé get. Szé le sen
el ter jedt cse lek vő szer ve ze tek re van ugyan is szük sé ge a ha tár két ol da lán lé te ző kö −
zös sé gek nek tár sa dal mi és po li ti kai kap cso la ta ik ban. A ci vil szer ve ze tek gyen ge sé ge
az ön kor mány zat ok pénz ügyi for rá sa i nak elég te len sé gé re ve zet he tő vis  sza. Az
eurorégiós kap cso lat kül ső se gít sé get je lent eb ben az eset ben.

Meg kell vál toz tat ni, az eu ró pai uni ós nor mák hoz kell iga zí ta ni a köz pon ti és az ala −
cso nyabb szin tű in téz mé nyek kö zöt ti vi szonyt. Több au to nó mi át, több fel ada tot és
több pénz ügyi önál ló sá got kell kap ni uk az or szá gos szint alat ti szer vek nek.

Ke let−Kö zép−Eu ró pá ban a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dés a ha tá rok 1989/90. évi
meg nyi tá sát kö ve tő en kez dő dött. Kü lö nö sen eze ken a hos  szú ide ig erő sen le zárt ha −
tá ro kon mu tat ko zott meg a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dés szük sé ges sé ge az zal a
cél lal, hogy meg szün tes sék a ha tár men ti te rü le tek föld raj zi hát rá nya it, va la mint a gaz −
da sá gi erő, a jö ve del mek, az inf rast ruk tú ra stb. nagy kü lönb sé ge it.

En nek a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dés nek fő mo tí vu mai a kö vet ke zők:
– a ha tár nak mint el vá lasz tó vo nal nak szom szé dok ta lál ko zó hely évé tör té nő át ala kí −

tá sa,
– a ha tár men ti te rü le te ken élő em be rek kö zöt ti köl csö nös elő í té le tek és el len szen −

vek le győ zé se, ame lyek tör té nel mi örök ség ered mé nyei,
– mű kö dő ké pes re gi o ná lis és te le pü lé si ön kor mány zat ok fel épí té se,
– a pe ri fé ri kus hely zet és el szi ge telt ség meg szün te té se,
– a gaz da sá gi nö ve ke dés és az élet szín vo nal ja ví tá sa,
– az Eu ró pai Uni ó ba tör té nő be il lesz ke dés, kö ze le dés az EU fe lé.

Egy ré gió szü le té se
A Kár pát−me den ce – po li ti kai ér te lem ben – év szá zad ok so rán vál to zó bi ro dal mak −

hoz tar to zott, kü lön fé le di nasz ti ák ural ták, mi köz ben föld raj zi lag, tör té nel mi leg, sőt
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több nyi re a he lyi köz igaz ga tást (me gyét) te kint ve is, de kü lö nö sen az itt la kó né pek
mun ka meg osz tá sát, tér hasz ná la tát il le tő en 1920−ig egy év ez re den át re gi o ná lis egy −
ség volt. Ratzel (1923) a nagy Kö zép−Du na me den cét ki mon dot tan ter mésze tad ta te −
rü let nek mi nő sí tet te. A ma gyar föld rajz tu do mány két vi lág há bo rú kö zött al ko tó nagy jai
is mint meg bont ha tat lan egy ség ről, ré gi ó ról szól tak, ami hez hoz zá kell szá mí ta nunk a
po li ti kai in do ko kat is, a te rü le tek és ve lük a ma gyar la kos ság nagy tömb je i nek el vesz −
té sét is (Haj dú Z. 2001, 69–76.). Printz Gyu la nyom do ka in to vább lép ve dol goz ta ki
Tóth Jó zsef (2002) el gon do lá sát egész Eu ró pá ra néz ve. Vé le mé nye sze rint azok a tér −
fel osz tá sok, azok a ha tá rok a jók, ahol az év szá zad ok so rán ki ala kult re gi o ná lis ta go −
zó dás, a funk ci o ná lis ala pon fej lő dő tér egy ség, a szer ves fej lő dés csú csát je len tő or -
szág te rü le te egy be esik a ha tal mi vi szo nyo kat, az igaz ga tást szol gá ló ál lam mal. Eb ből
a szem pont ból néz ve Eu ró pá ban je len leg 17 szer ve sen fej lő dő, ös  sze tar to zó ré gió, az −
az or szág van és kb. 50 tény le ges ál lam. Ez a je len tős kü lönb ség is ér zé kel te ti, hogy
nincs (és ta lán nem is le het) tel jes egy ség a funk ci o ná lis és az igaz ga tá si tér fel osz −
tás kö zött. Ilyen egy ség, „or szág” Kár pá tia is, a Kár pát−me den ce te rü le te, ame lyen je −
len leg nyolc ál lam osz to zik. Ez a szer ves egy ség egyút tal ter mé sze tes ré gió is, amit
az ál lam igaz ga tá si lo gi ka szab dalt fel. Eb ből kö vet ke zik, hogy az egy sé ge sü lő Eu ró pá −
ban, ahol a ha tá rok nem je len te nek aka dályt, a ter mé sze tes, a szer ves egy sé gek ko −
ra fog be kö vet kez ni, ahol az ere de ti bá zi son fog nak meg újul ni az együtt mű kö dés leg −
kü lön fé lébb for mái. Te hát Ma gyar or szág és Szlo vá kia ese té ben is vár ha tó, hogy ha bár
ál lam ha tár ok vá laszt ják el őket egy más tól, a ha gyo má nyos tér be li együtt mű kö dé sek
itt is fel újul nak. 

Vé le mé nyem sze rint ez a meg ál la pí tás nem áll ja meg a he lyét. Szlo vá kia ese té ben
bi zo nyít ha tó, hogy 1920 óta Cseh szlo vá ki á ban, majd 2003 óta Szlo vá ki á ban olyan
erő tel jes, ál lam ál tal szer ve zett tér szer ve ző fo lya ma tok zaj lot tak, ame lyek azt ered mé −
nyez ték, hogy má ra Szlo vá kia önál ló ré gió lett.

2. Az el kü lö nü lés okai a ma gyar–szlo vák vi szony lat ban

2.1. A kül gaz da sá gi kap cso la tok irány vál tá sa: az át csa pó dás je len sé ge

Az el ső vi lág há bo rú ha tár vál toz ta tá sai nyo mán lét re jött új ál la mok kö zül Auszt ria,
Cseh szlo vá kia, Ma gyar or szág, de a Ju go szlá vi á hoz és Ro má ni á hoz csa tolt te rü le tek is
ki sza kad tak az ad dig ön el lá tást biz to sí tó Osztrák–Magyar Mo nar chi á ból. 1920−tól kez −
dő dő en tu laj don kép pen ki ke rül tek a vi lág gaz da ság erő te ré be. Egy más köz ti gaz da sá −
gi kap cso la ta i kat fo ko za to san el sor vasz tot ták, el ső sor ban azért, hogy el sza kad ja nak
Ma gyar or szág tól. En nek kö vet kez té ben egy re na gyobb mér ték ben kö tőd tek a nyu gat−
eu ró pai ál la mok hoz, fő leg Né met or szág hoz. A má so dik vi lág há bo rú után an  nyi vál to −
zás tör tént, hogy a nagy ha tal mi osz toz ko dás ered mé nye ként a ke le ti blokk hoz so rol −
ták őket, te hát a fő gaz da sá gi−ke res ke del mi irány a Szov jet unió lett, a Szov jet uni ó ba
in dí tot ták szál lít má nya i kat és on nan ér ke zett a cse re áru. 

1990−et kö ve tő en újabb át csa pó dás ta núi le he tünk, is mé tel ten a nyu ga ti or szá gok
let tek el sőd le ges pi a ca ik. Az át csa pó dá sok nak azon ban lett egy ko moly kö vet kez mé −
nye. Egy más köz ti kap cso la ta ik va ló ban el sor vad tak, min den gaz da sá gi ér de kük a
nagy pi a cok hoz kö tik őket, le gye nek ezek a nagy pi a cok Ke le ten vagy Nyu ga ton.
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1. táblázat. Ma gyar or szág és Szlo vá kia kül ke res ke del me 2004−ban

A Kár pát−me den ce észa ki ré szét il le tő en a ko ráb bi, bel ső gaz da sá gi moz gást, amit
észak–dé li kap cso lat rend szer ként jel le mez he tünk – mert el ső sor ban az észa ki hegy vi −
dé ki pe rem és az al föl di ré szek, il let ve Bu da pest kö zött zaj lott –, fel vál tot ta a ke −
let–nyu ga ti, ál la mok kö zöt ti gaz da sá gi cse re kap cso lat. En nek kül ke res ke del mi ada −
tok kal mér he tő kö vet kez mé nye, hogy Auszt ria ki vé te lé vel min den szom szé dunk kal 2%
alat ti a kül ke res ke del mi kap cso la tunk ará nya. Ha ez nő het is a jö vő ben, még sem va −
ló szí nű, hogy el éri a haj da ni szin tet, ami kor még egy or szág ba, egy ré gi ó ba tar toz tak
ezek az or szá gok. Szlo vá kia kül ke res ke del mi mér le ge ki egyen sú lyo zot tabb ab ból a
szem pont ból, hogy nem csak Né met or szág, ha nem Cseh or szág és har ma dik nak
Auszt ria is ki emelt part ne re. A két or szág, Ma gyar or szág és Szlo vá kia egy más sal foly −
ta tott ke res ke del mi ada tai alap ján ál lít hat juk, hogy meg le he tő sen gyen ge a köz tük lé −
vő gaz da sá gi együtt mű kö dés.

2.2. Cseh/Szlo vá kia ál la mi lag ve zé relt, szán dé kolt region al izálása

Az 1920−tól lé te ző új ál la mon be lül meg le he tő sen aszim met ri kus volt a vi szony a cseh
és a szlo vák or szág ré szek kö zött. Az erő sebb cseh gaz da ság a sza bad pi a ci ver seny
esz kö ze i vel sza bá lyo san kolo nial izál ta a ke le ti, sze gé nyebb tar to mányt. A ke le ti or −
szág rész nyers anyag szál lí tás sal szol gál ta az ipa ri lag rég óta fej let tebb, és az új kö rül −
mé nyek kö zött egy re job ban fej lő dő nyu ga ti or szág részt. A kom mu nis ta ha ta lom év ti −
ze de i ben 1948−tól szá mít ha tó az az idő szak kb. 1962−ig, ami kor a ne héz ipar eről te −
tett fej lesz té se fel len dü lést ho zott, ek kor va ló sult meg a szlo vák te rü le tek ipa ro sí tá −
sa, vá ro si a sí tá sa. Ez azon ban egy kül ső ha ta lom vi lág ural mi ér de ke it szol gál ta. Az
1968−as po li ti kai meg új ho dá si kí sér le tet a Szov jet unió a Var sói Szer ző dés sel kö zö sen
bru tá li san el nyom ta, az 1973−as olaj ár rob ba nás to vább fé kez te a le las sult gaz da sá −
got, az 1980−as évek pe dig rész ben a po li ti kai rend szer, rész ben az ex ten zív gaz da −
ság po li ti ka tel jes ki ful la dá sát hoz ták. Az ipar te le pí tés egy ol da lú sá ga mi att mo no kul tú −
rás szer ke zet jött lét re, va gyis né hány ki tün te tett ága zat nagy üze me i ben rend re több
ezer em ber dol go zott. Az 500 fő nél töb bet fog lal koz ta tó gyá rak ad ták az ipa ri ter me −
lés 95%−át. Mind ezek mö gött a ha di ipar fel fut ta tá sa állt. Cseh szlo vá kia 1987−ben a
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vi lág he te dik leg na gyobb fegyver ex portőre volt. A rend szer vál tás csak az „igaz ság órá −
ját” je len tet te, fel szín re ke rült, nyil ván va ló vá vált a rend szer tart ha tat lan sá ga (Sidó H.
2004, 53–54).

1. ábra. Ha gyo má nyos és új ipa ri köz pon tok Szlo vá ki á ban

For rás: Sidó H. (2004) alap ján szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

Ha a két vi lág há bo rú kö zött a cseh ipar nyers anyag bá zis nak te kin tet te a szlo vák tar −
to mányt, ak kor azt mond hat juk, hogy a kom mu niz mus szlo vák ol da li ipar fej lesz té −
sének árát a cse hek fi zet ték meg. A két or szág rész köz ti vi szony nak ez az aszim met −
ri á ja, hogy ki adott és ki ka pott, mi kor ki járt job ban, vég te len vi ták alap já ul szol gált
a cseh és szlo vák köz be széd ben. Töb bek kö zött en nek lett a vég ered mé nye az ös  sze −
tá kolt or szág szét vá lá sa. Az új ál lam a csőd be ju tott ipar vál sá gát új be ru há zá sok kal
tö rek szik fel ol da ni. A po li ti kai és  sze rű ség is azt dik tál ja, hogy ahol a leg na gyobb a vál −
ság, je le sül a struk tu rá lis vál ság, azon be lül a mun ka nél kü li ség, ott kell új, kor sze rű
fej lesz té se ket meg va ló sí ta ni, hogy csök ken je nek a fe szült sé gek. Te hát az észa ki, ed −
dig is fej lett te rü le tek fej lesz té se ka pott el sőbb sé get az el múlt év ti zed ben.

Ez a tö rek vés ta lál ko zik az Eu ró pai Unió el kép ze lé se i vel is. Az Unió a ver seny ké −
pes ség fo ko zá sá ra he lye zi a hang súlyt, nem az el ma ra dott ság föl szá mo lá sá ra. Ez a
fej lesz té si el gon do lás ar ra ala poz, hogy ha az in no vá ci ós pon to kon nő a gaz da ság, ak −
kor an nak lesz ki su gár zó ha tá sa. A szlo vák te rü let fej lesz tés ezt az utat jár ja. Ös  sze −
kap csol ja a vál sá gos, ám ma gas ipa ri szak ma kul tú rá val ren del ke ző kör ze té nek át épí −
té sét az Unió ál tal előny ben ré sze sü lő in no vá ci ós cent rum má.
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2. ábra. Szlo vá kia és Ma gyar or szág szlo vák ha tár men ti me gyé i nek út há ló za ta

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

Ki ala kult ez zel Szlo vá ki án be lül egy erős észa k–dél meg osz tott ság. (Az észak itt meg −
le he tő sen sa já tos, fer de sáv, mert Po zsony ból in dul és a Vág völ gyé ben foly ta tó dik.)
Az észa ki, gaz da sá gi lag fej let tebb te rü le tek kel áll szem ben a gaz da sá gi lag fej let le −
nebb, me ző gaz da sá gi jel le gű dé li, sze gé nyebb or szág rész. A de mog rá fi ai mu ta tók már
vis  sza iga zol ják a több év ti ze des gaz da ság po li ti ka ered mé nyét. Dé len, a ha tár men ti
sáv ban ma ga sabb az idő sek ará nya, elő re ha ladt az el öre ge dés fo lya ma ta, en nek meg −
fe le lő en ki sebb a fel ső fo kú vég zett sé gű ek ará nya. Szlo vá ki á ban is a hát rá nyos hely −
zet mu ta tó já nak szá mít a ci gány la kos ság ma gas ará nya, akik több sé gük ben a dél−ke −
le ti or szág rész ben él nek.

Szlo vá kia észak–dé li irá nyú meg osz tott sá gát ér zé kel te ti az utak moz dít ha tat lan és
árul ko dó há ló za ta. A meg lé vő út há ló zat is ked ve zőt len volt a dé li te le pü lé sek szá má −
ra, a most épü lő au tó pá lyák pe dig ki fe je zet ten hát rá nyos hely ze tet hoz nak lét re, mert
nyom vo na luk ha tá ro zot tan észa ki, kö ve ti a gaz da ság fej lesz tés ál tal előny ben ré sze sí −
tett te rü le te ket.

Az or szág ha tár in nen ső, ma gyar or szá gi ol da lán meg épült utak nyom vo na lá val
együtt szem lél ve az út há ló za tot azt mond hat juk, hogy a Du na men tén a ma gyar ha tár
in nen ső ol da lán ki épí tett, az egész or szág szem pont já ból ked ve ző köz le ke dé si, for gal −
mi ál la po tok ural kod nak, a szlo vá ki ai ol da lon vi szont rend kí vül hát rá nyos hely zet ben
van nak a csal ló kö zi te le pü lé sek, míg az Ipoly tól ke let re a ha tár mind két ol da lán köz −
le ke dé si ár nyék ba ke rül tek a te le pü lé sek.
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2.3. Cseh/Szlo vá kia köz igaz ga tá sá nak ha tá sa

A ko ra be li Cseh szlo vá ki á ban, majd az 1993−ban be lő le ki vált Szlo vá ki á ban a köz igaz −
ga tá si szer ke zet ál lan dó vál toz ta tá sa mö gött a ra ci o ná lis cé lok min dig ke ve red nek a
na ci o na lis ta, ma gyar el le nes szán dé kok kal. Az aláb bi 2. táb lá zat szem lél te ti ezt az év −
ti ze dek óta zaj ló fo lya ma tos vál to zást.

A leg utób bi és leg je len tő sebb vál to zás 1996−ban tör tént, a most már a füg get len
szlo vák ál lam ban. Új köz igaz ga tá si be osz tás szü le tett. Az ak kor ural ko dó szlo vák na −
ci o na lis ta pár tok a köz igaz ga tá si rend szer át ala kí tá sá val egy részt egy köz pon to sí tó
po li ti ka szer ve ze ti rend sze rét akar ták ki épí te ni, más részt pe dig az el len zé ki vá lasz tá −
si kör ze te ket akar ták meg osz tá suk kal gyen gí te ni. Mi vel a re for mok leg kö vet ke ze te −
sebb hí vei a ke resz tény de mok ra ta el len zék és a ma gya ro kat kép vi se lő po li ti kai pár tok
vol tak, a ma gya rok meg osz tá sát több ér dek is in do kol ta. Mi vel a 221/1996. sz. tör −
vény és a 285/1996. sz. kor mány ren de let sar ka la tos je len tő sé gű a szlo vák köz igaz −
ga tás tör té ne té ben, hang sú lyo san meg kell is mé tel ni, hogy a ma gya rok lak ta te rü le −
tek meg osz tá sa csak egyik in do ka volt a lét re jött szer ke zet nek, a má sik ok ki fe je zet −
ten bel po li ti kai (vá lasz tá si) jel le gű volt.

A köz igaz ga tás szer ve zé sé ben a vá lasz tá si−nem ze ti sé gi el len té tek mö gött a köz −
pon to sí ta ni aka ró na ci o na lis ta és a ra ci o ná lis, a re for mo kat vég re haj ta ni szán dé ko zó
mo der ni zá ci ós po li ti kai cso por to su lá sok el len té te hú zó dott meg és hú zó dik meg mind −
mos ta ná ig. A szlo vák na ci o na lis ták és ra ci o na lis ták szem ben ál lá sa, il let ve ma gyar el −
le nes össz já té ka ad ta a vi ta té má kat, vi szont a köz igaz ga tá si re for mok so rán a na ci o −
na lis ta köz pon to sí tó ha tal mi tö rek vés volt a fon to sabb a gaz da sá gi−fej lett sé gi kü lönb −
sé gek, a tör té nel mi ha gyo má nyok, a la kos ság igé nyei, egy ál ta lán a de mok rá cia alap −
el ve, az ön ren del ke zés he lyett.

2. táblázat. A mai Szlo vá kia te rü le té nek köz igaz ga tá si rend sze re

For rás: Petőcz K., 1998 és Ko csis K., 2002. alap ján sa ját szer kesz tés.

A te rü le ti át ren de zés mö göt tes in do ka ös  sze fo nó dott a Mečiar−féle jobb ol dal vá lasz tá −
si tö rek vé se i vel. Mi vel az el len zék bás tyá ja el ső sor ban Po zsony, Kas sa és Eper jes vá −
ro sok, va la mint a dé li te rü le tek vol tak, itt nagy já rá so kat/vá lasz tá si kör ze te ket hoz tak
létre9. Az et ni kai ha tár tól észak ra vi szont a kor mány párt ok tá mo ga tó i nak több, en nek
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meg fe le lő en ki sebb te rü le tű és ki sebb la kos ság szá mú já rást/vá lasz tó kör ze tet je löl tek
ki. A köz igaz ga tás tiszt ség vi se lő i nek ki ne ve zé sé vel, az ál lá sok osz to ga tá sá nál is ez a
po li ti kai meg osz tott ság volt a fő szem pont.

Mind ez azt mu tat ja, hogy Szlo vá kia még min dig nem ze ti sé gi prob lé mák kal küsz kö −
dik, ere jé nek jó ré szét még min dig ar ra pa za rol ja, hogy mi nél ha ma rabb meg fe lel jen
az egy sé ges nem zet ál lam kri té ri u ma i nak, és csak ez után tart ja fon tos nak a ma ga
szá má ra a te le pü lé sek, a né pes ség, a la kos ság ki sebb−na gyobb cso port ja i nak ön ren −
del ke zés ét. A köz igaz ga tás na ci o na lis ta cé lú vál toz ta tá sa szét szab dal ja a ha gyo má −
nyos kö tő dé se ket, az ös  sze tar to zás oly fon tos szá la it, fö lös le ges fe szült sé ge ket kelt
a la ko sok ban, el von ja a fi gyel met a jó lé ti tár sa da lom épí té sé től, gá tol ja a tár sa dal mi−
gaz da sá gi igé nyek nek meg fe le lő region al izálódást.

Az 1990 óta Szlo vá kia el in dult azon az úton, amely a jog ál la mi ság meg erő sö dé se
fe lé ve zet. En nek tar tal ma az, hogy az ön kor mány zat azt te het, amit a tör vény nem tilt,
a hi va tal vi szont csak azt te he ti, amit a tör vény elő ír. Az ön kor mány za ti ság erő sö dé −
se, az ál la mi−hi va ta li ha ta lom fo ko za tos vis  sza szo ru lá sa meg kez dő dött, de a fo lya mat
el lent mon dá sos sá gát ér zé kel te tik azok a kri ti kai han gok, ame lyek sze rint a szlo vák
köz igaz ga tás egy em ber ar cú ken ta ur ra ha son lít, amely ki fe lé Nyu gat, be fe lé Bizánc10.

Az ön kor mány za ti ság a 2001−es köz igaz ga tá si re form so rán va ló sult meg. Ez tar −
tal mi ér te lem ben dön tő vál to zás volt, de vál to zat la nul meg ma rad tak az 1996−os,
Mečiar−féle ha tá rok. Az óta a köz igaz ga tá si ha tá rok „ered mé nye sen” vizs gáz nak, mert
a ma gya rok ará nya (a nyi trai ke rü let ki vé te lé vel) nem elég a győ ze lem hez. A vá lasz tó −
jo gi tör vény is „ered mé nyes”, mert ha bár a kép vi se lő vá lasz tás egy for du lós, az el nök
meg vá lasz tá sa a má so dik for du ló ban dől el, ahol a szlo vák pár tok ös  sze tud nak fog −
ni az ad dig eset leg si ke res ma gyar el nök je lölt tel szem ben.

Be érett az 1999−es nyelv tör vény ve té se is. A ki sebb sé gek nyelv hasz ná la tát az
1998−ban ha ta lom ra ke rült kor mány tűz te na pi rend re, mert en nek a tör vény nek a meg −
al ko tás volt az egyik fel té te le an nak, hogy Szlo vá ki át meg hív ják a tíz le en dő tag ál lam −
mal foly ta tan dó tár gya lá sok ra. A tör vény a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek szá má −
ra le he tő vé te szi sa ját anya nyelv ük hasz ná la tát a hi va ta los érint ke zés ben, ha la kó −
hely ükön a szám ará nyuk el éri a 20%−ot. Vi szont ez nem te szi le he tő vé, hogy a já rá si,
a me gyei szék he lye ken, il let ve a par la ment ben is él hes se nek nyelv hasz ná la ti jo guk −
kal, mert a szék hely vá ro sok nem ze ti sé gi ará nyá nak is el kel le ne ér nie a 20%−os
arányt, hogy ezek ben a hi va ta lok ban is le hes sen a ki sebb ség nyel vén ügyet in téz ni.
Kö zép−eu ró pai pa ra do xon, hogy egy szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti sé gű kép vi se lő ma gya −
rul nem szó lal hat fel ha zá ja par la ment jé ben, Po zsony ban, de az eu ró pai par la ment
tag ja ként min den más eu ró pai uni ós or szág ban bár mi kor.

A nyelv hasz ná la tot a ma gyar több sé gű te le pü lé se ken az is ne he zí ti, hogy a hi va ta lok
al kal ma zot ta it a tör vény nem kö te le zi a ki sebb sé gi nyelv is me re té re (Lanstyák 1999).

Meg ta lál hat juk en nek a vál to zás sor nak a mé lyén a ha gyo má nyos, több év szá za dos
múlt ra vis  sza te kin tő ma gyar me gye rend szer nek a min den áron va ló ta ga dá sát, és a
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10 „Az MKP ellenzi, hogy a közigazgatási reform kentauri törvény legyen: emberarcú állat, kifelé Nyugat,
belsőleg Bizánc. Nagyon remélem, hogy az állam, amelyet itt közösen képviselünk, nem kerekedik
saját polgárai fölé.“ Bugár Béla megjegyzése a szlovák palament vitájában, 2001. augusztus 26. Idézi:
Új Szó, 2001. augusztus 27. (Helyesen: Janus−arcra hasonlít, amely kifelé, azaz láthatóan Nyugat,
befelé, azaz nem láthatóan Bizánc.)
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sa ját ar cu lat, a sa ját köz igaz ga tá si ta golt ság ke re sé sé nek a vá gyát. A ma gyar töm bök
köz igaz ga tá si meg tö ré se, meg osz tá sa min dig ré sze volt en nek a ket tős cél nak.

2.4. Geo po li ti kai vál to zá sok a Kár pát−me den cé ben

Ál ta lá nos szin ten mu tat ja be a vál to zá so kat az a meg ál la pí tás, hogy a Kár pát−me den −
ce geo po li ti kai vi szo nyai több ször és tel je sen meg vál toz tak 1920 óta. Er re mu tat rá a
Kár pát−me den cé ben lé vő or szá gok egy más tól tel je sen kü lön bö ző geo po li ti kai ön ké pe,
amit azon ban az egyes or szá gok egy for mán va ló sá gos nak vél nek.

Ma gyar or szá gon tart ja ma gát az az el gon do lás, hogy a Kár pát−me den ce meg bont −
ha tat lan egy ség (Tóth J. 2004). Azt el fo gad ja a köz vé le mény, hogy több ál lam osz to −
zik ezen a te rü le ten, és en nek meg vál toz ta tá sa túl sok ér dek el le né ben tör tén het ne
csak meg, amit nem ér de mes meg koc káz tat ni, de ar ra gon dol nak, hogy az itt élő né −
pek több év szá za dos együtt élé se nyo mán lét re jött kö zös kul tu rá lis egy ség (gon dol ko −
dás ban, vi sel ke dés ben, er köl csök ben, men ta li tás ban, mun ka kul tú rá ban stb.) to vább
él a meg osz tó ha tá rok el le né re. Erő sí ti meg győ ző dé sü ket a föld raj zi táj el kü lö nü lé se
más eu ró pai tá jak tól, amit pl. a víz rend szer, az ég haj lat egye di és ös  sze tar to zó jel le −
ge bi zo nyít.

De Szlo vá kia már nem te kin ti ma gát Kár pát−me den cei or szág nak. A szlo vák ön meg −
ha tá ro zás sze rint a len gyel és a ma gyar al föl dek kö zöt ti ke let–nyu ga ti irá nyú völ gyek −
kel ren del ke ző hegy vi dé ki, kár pá ti or szág ról van szó. Az or szág geo po li ti kai sú lyát a
ke let–nyu ga ti ös  sze kö tő köz le ke dé si fo lyo sók ad ják (Blažek 1997).

Ez két, egy más sal me rő ben el len té tes meg győ ző dés, ami meg ha tá ro zó erő vel bír
mind az or szá gos politkai dön té sek re, mind a min den na pi em be ri vi szo nyok ra. Ezek −
nek az egyes em be rek re va ló ha tá sát jól bi zo nyít ja, hogy Ma gyar or szá gon az itt élő
nem ze ti sé gek, köz tük a szlo vák ki sebb ség is túl nyo mó több sé gé ben a ma gyar gon dol −
ko dást te kin ti sa ját já nak, míg Szlo vá ki á ban az ott élő ki sebb sé gek, köz tük a ma gya −
rok is egy re na gyobb arány ban a szlo vák ér ve lés he lyes sé gét fo gad ják el. Az egy sé −
ges nek gon dolt nem zet test tö re de zik. Már az 1956−os ma gyar or szá gi for ra da lom és
sza bad ság harc szlo vá ki ai fo gad ta tá sa is ar ra mu tat rá, hogy az ott élő ma gya rok egy
ré sze a szlo vák ér de kek kép vi se lő je lett. Be le nyug vás sal ve szik tu do má sul, hogy ha −
tá rok vá laszt ják el őket nem zet tár sa ik tól, már nem is ér zik tel jes mér ték ben a ma guk
ügyé nek a Ma gyar or szá gon tör tén te ket (Si mon 2006).

Sok kal ké sőbb, a ma gyar iga zol vá nyok át vé te le kor is szem be ta lál koz tunk az zal a je −
len ség gel, hogy nem kér ték a szlo vá ki ai ma gya rok tö me ge sen az iga zol ványt. A sok −
fé le in dok mö gött a meg vál to zott iden ti tás is meg hú zó dik. A do mi náns nem zet hez, az
ál la mot meg szer ve ző szlo vá kok hoz va ló lo ja li tás az ön azo nos ság meg vál to zá sát, az
al kal maz ko dást is je len ti. 1920−tól szá mít va a fi zi kai és lel ki meg tö re té sek után a
hely ben mar adot tak egy re na gyobb arány ban fo gad ták el hely ze tü ket. Szlo vák (il let ve
1993−ig cseh szlo vák) ál lam pol gár sá guk a kö te le ző ál lam pol gá ri lo ja li tá son túl egy re
több ér dek azo nos sá gi elem mel dú sult. Az iden ti tá suk ban meg vál to zot tak ese té ben –
ha még a nyelv cse re nem tör tént meg – a ma gyar nyel vű ség mint anya nyel vi is mérv
meg ma radt, de tu da tuk ban már nem a ma gyar nem zet hez, ha nem a szlo vák hoz ér zik
ma gu kat kö ze lebb.
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3. táblázat. A ma gyar iga zol vány−igény lés ala ku lá sa évek és or szá gok sze rint

For rás: Szar ka 2005.

Ha egy or szág geo po li ti kai ön ké pét el ső sor ban a több sé gi nem zet ha tá roz za meg már
sú lyá nál fog va is, be fo lyá sol hat ják ezt az ott lé vő más nyel vű, más iden ti tá sú né pek,
mint pél dá ul Szlo vá ki á ban a ma gya rok. Ne he zí ti azon ban a ma gya rok geo po li ti kai/re −
gi o ná lis ön ké pé nek ki ala ku lá sát az a tény, hogy nem egy ré gió, vagy meg ha tá ro zott,
re gi o ná lis tu dat tal ren del ke ző táj egy ség, táj egy sé gek el sza kí tá sa tör tént meg a ha tá −
rok meg vál toz ta tá sa kor, ha nem mind köz igaz ga tá si, mind gaz da sá gi, mind nép raj zi
stb. ér te lem ben vett sok fé le ség szé le i nek el sza kí tá sa. Er re leg jobb pél da, hogy a hely −
ben la kók ma gu kat zemp lé ni nek, abaúji nak, gömörinek, nóg rá di nak, pa lóc nak stb. ne −
vez ték, mi köz ben az il le tő kis táj hoz tar to zók töb bi ré sze Ma gyar or szá gon ma radt. Az
ön el ne ve zés nek van nak olyan fajáti is, ami kor ön ma gu kat fo ga lom má vált vá ros név −
vel il let ték, mint Márai Sán dor a kas sa i a kat. A sok fé le, ta golt ma gyar nem ze ti sé gű
nép cso port az el nyo más év ti ze dei alatt nem volt ké pes ar ra, hogy ezen a dé li, hos  szú
föld raj zi sáv ban ki ala kít has sa Cseh/Szlo vá ki án be lül sa ját, mind a szlo vá kok tól, mind
a ma gyar or szá gi ak tól el té rő, de őket ma gu kat ös  sze for rasz tó ön azo nos sá gát.

A tö re de zett szlo vá ki ai ma gyar iden ti tás tu dat mi att is in kább van le he tő ség ar ra,
hogy a ha tár men tén he lyi, tá ji együtt mű kö dé sek éled je nek új já. En nek je lei lát szód −
nak a Du na két part ján élők, il let ve az Ipoly tól a Her ná dig élők, a pa ló cok el té rő tí pu −
sú együtt mű kö dé sé ben, il let ve a zemp lé ni ma gya rok ta lál ko zá sa i ban. Ha csak en  nyi
ho za dé ka len ne az eu ró pai csat la ko zás nak, hogy a kis tá jak megint egy más ra ta lál −
hat ná nak, már ak kor el ér te cél ját az uni ós esz me.

Ha az elő ző fe je ze tek ben az ál lam ál tal szer ve zett, az az szán dé kolt region al izálás −
ról volt szó, most em lít sük meg, hogy a szer ves, alul ról jö vő region al izálódás nak van
nyel vi for má ja is, ami kor nyel vi−nem ze ti sé gi ala pon jön nek lét re ré gi ók. Er re eu ró pai
pél dá nak kí nál ko zik az olasz or szá gi Dél−Ti rol (Süd−Tirol/Alto−Adidge), Aosta Völgy (Val
d’Aosta), Friuli−Venezia Giu li a, Szar dí nia, vagy a spa nyol or szá gi Kataló nia (Catalunya),
Baszk föld (Vascongadas), Ga lí cia, a finn or szá gi Aland−szigetek au to nóm tar to má nyai
(Ko csis K. 2002).

Az et ni kai ré gi ók kér dé se elő ször a szlo vák na ci o na lis ták ré szé ről me rült fel 1861−
ben, ami kor – a szerb és a ro mán tö rek vé sek mel lett – a Turóc szent már ton ban meg −
fo gal ma zott me mo ran dum A fel sõ-ma gyar or szá gi szlá vok (szlo vá kok) nem ze ti gyû lé sé -
nek kí ván sá gai fel so rol ta azo kat a me gyé ket, ame lye ken be lül szlo vák nyel vi ki zá ró la −
gos sá got sze ret tek vol na el ér ni.
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3. ábra. Az 1861−es turóc szent már toni me mo ran dum ban meg ha tá ro zott szlo vák több −
sé gű és ve gyes nem ze ti sé gű vár me gyék

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

A fel so ro lás ban sze re pel tek a „leg tisz tább” szláv me gyék, úgy mint Trenc sén, Ár va,
Turóc, Zó lyom, Lip tó, Szepes és Sá ros me gyék, va la mint azok a me gyék, ahol te rü le −
ti leg meg kü lön böz tet he tő mó don él nek egy más mel lett a ma gya rok és a szlo vá kok.
Ezek a me gyék Po zsony, Nyi tra, Bars, Hont, Nóg rád, Gömör, Tor na, Abaúj és Zemp lén
me gyék. Ez utób bi a kat al kal mas nak tar tot ták ar ra, hogy el kü lö nít sék ben nük köz igaz −
ga tá si ha tár ral a két nem ze ti sé get vagy úgy, hogy új me gyék ké szer ve zik nem ze ti ség
sze rint őket, vagy úgy, hogy a ha tá ros szláv me gyék hez csa tol ják. Azon ban ez a ter ve −
zet is el is me ri, hogy még a leg tisz tább szláv la ko sú me gyék ben is „a ma gyar és a
szláv nem ze ti ség egy más ra van hal moz va” olyan mér ték ben, hogy le he tet len a szláv
nem zet nek egy kü lön fel ső−ma gyar or szá gi szláv ke rü le tet (hornouhorské sloven ské
okolie) el fo gad tat nia (Szö veg gyűj te mény 2003, 423–430).

A ma gyar szer ve ze tek nek a rend szer vál tás óta ki dol go zott el kép ze lé se ik van nak a
nem ze ti ki sebb sé gek és et ni kai cso por tok egyé ni és cso por tos jo ga i nak meg va ló sí tá −
sá ról, he lyi, re gi o ná lis és or szá gos ön kor mány za ti szer ve ik lét re ho zá sá nak szük sé ges −
sé gé ről. Eze ket a ja vas la to kat a szlo vák par la ment rend re és min dig vis  sza uta sí tot ta,
he lyet tük – te kin tet nél kül a nem ze ti sé gi igé nyek re – ki zá ró lag a szlo vák ér de kek nek
meg fe le lő köz igaz ga tá si vál to zá so kat fo gad tak el. A társ nem zet, az in téz mé nye sí tett
egyen jo gú ság meg te rem té sé re tö rek vő ma gyar el kép ze lé se ket vis  sza uta sí tot ták
(Duray 2000).

Azon ban azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy az et ni kai jel le gű önál ló ság, region al i −
zálódás több év ti ze des fo lya mat ered mé nye, amely nek ki ví vá sá ban egy aránt lé nye ges
sze re pet ját sza nak bel ső és kül ső té nye zők. A ma gyar or szá gi ki sebb ség ku ta tás sal

����������	
������

	����������
���������

������
	����������

���������

���	�

������

����
�	�

���	���	
����

������ ���

!����

�����"

#�����
#���

!�����	

$��%&'
��	�

(����
��


)��*	�

�

126 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



127

fog lal ko zó szak iro da lom egyik so kat em le ge tett te rü le te Dél−Ti rol, mi vel sze rin tük a ha −
tá ron tú li ma gyar ság te rü le ti ön ren del ke zés ét a dél−ti ro li hoz ha son ló an le het ne meg −
ol da ni. Dél−Ti rol ese té ben dön tő kö rül mény nek szá mí tott az anya or szág, Auszt ria tá −
mo ga tá sa, mely min den le het sé ges esz köz zel küz dött a tar to mány né met anya nyel vű
la kó i nak jo ga i ért, sőt a dél−ti ro li au to nó mi á ért kész volt nem zet kö zi sík ra te rel ni az
ügyet. A dél−ti ro li ak sem ri ad tak vis  sza ra di ká lis meg ol dá sok al kal ma zá sá tól (Soly má −
ri 2006).

Ma gyar or szág és a ha tá ron tú li ak ese té ben azon ban más a hely zet, mert nem ta −
lál ko zunk az or szág ban te vé keny ke dő po li ti kai erők ré szé ről a ma gyar nem ze ti kér dést
il le tő en ilyen egy ön te tű ki ál lás sal. A ma gát bal ol dal inak vagy kü lö nö sen li be rá lis nak
mon dó, a szov jet meg szál lás év ti ze dei alatt ki ne velt po li ti kai ural ko dó osz tály nem ze −
ti irá nyult sá ga cson ka, emi att nem jön szó ba tá mo ga tó erő ként. El mé le tük és gya kor −
la tuk hol a pro le tár nem zet kö zi ség, hol a világ pol gáriság, hol az eu ró pa i ság min dent
meg ol dó dog má já hoz kö ti őket. Emi att nem ze ti, te hát ha tá ro kon is át nyú ló ér de kek
kép vi se le té re csak an  nyi ban ké pe sek, amen  nyi ben az nem sér ti az il le tő ál lam ban
ural ko dó nem zet ér zé keny sé gét.

Az együtt mű kö dés szín te re: a ha tár men ti kap cso la tok

A fen ti ek mi att úgy lá tom, hogy a ha tár men ti kap cso la tok ki van nak szol gál tat va az
aszim met ri kus vi szo nyok nak, el ső sor ban a nagy kül gaz da sá gi irány vál tás nak, más −
részt az ál lam igaz ga tás előny te len (a va ló ság ban ki re kesz tő, az ön kor mány za ti ság el −
vét ta ga dó) vál to za tá nak, az ál la mi lag ve zé relt region al izálás nak. Az mond ha tó, hogy
Szlo vá kia a pol gá ri vi szo nyo kat is na ci o na lis ta cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra hasz nál ja,
akár csak min den elő ző po li ti kai rend sze rét. Emi att csak a nagy, or szá gos kap cso la −
tok ár nyé ká ban fog nak te ret kap ni a ha tár men ti együtt mű kö dé si for mák, mert nem
erő sí ti őket a várt észak–dé li ma gyar–szlo vák kö zös region al izálódás, a várt Kár pát−
me den cei nagy ré gió új ra for má ló dá sa.

Fo gal maz zunk re ményt adó an: Egy rend kí vül meg erő sö dött nagy tér sé gi ke let–nyu −
gat irá nyú (gaz da sá gi, ke res ke del mi) moz gást kell a jö vő ben észa k–dél irá nyú vá bő ví −
te ni. Ez a ha tár men ti kap cso la tok fel vi rág zá sá nak a fel té te le. En nek a tu laj don kép −
pe ni he lyi fej lesz tés nek az esz kö zei pe dig a ha tá rok át jár ha tó sá ga, a mun ka erő sza −
bad moz gá sa, a testvértelepülési kap cso la tok, a tár sa dal mi/ci vil kap cso la tok, az ön −
kor mány zat ok, kis tér sé gi szö vet sé gek kap cso la tai, az eurorégiós kap cso la tok.

A szán dé kolt szlo vák ál la mi region al izálás sal szem ben szán dé kolt ma gyar–szlo vák
alul ról jö vő, szer ves region al izálódás ra van szük ség.

A ha tár men ti kap cso la tok fej lesz té sé ben Ma gyar or szág kü lö nö sen ér de kelt, mert
a 100 ezer km2 ál lam te rü let re ju tó szom széd or szá gok szá ma Ma gyar or szág ese té ben
az egyik leg na gyobb. Hét má sik ál lam mal va gyunk ha tá ro sak. Fon tos a ha tár men ti
kap cso lat azért is, mert a ko ráb ban egy sé ges ma gyar nem zet test szét tö ré sé vel rész −
ben köz vet le nül a ha tár men tén is nagy töm bök ben él nek ma gya rok. Szlo vá ki á ban hi −
va ta lo san ma gyar nem ze ti sé gű 520 528 sze mély, de ma gyar anya nyel vű 572 929.11

A két szám köz ti kü lönb ség ékes bi zo nyí té ka an nak az assz im il iá ciós nyo más nak, ami −
nek ki van nak té ve Szlo vá ki á ban a ma gya rok. A ma gyar ál lam 3200 te le pü lé sé nek
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11 Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal, Pozsony, 2001.



10%−a köz vet le nül a ha tár mel lett van, köz tük több vá ros is. A kis tér sé gek egy har ma −
da ha tár men ti, a 19 me gyé ből 14, és a ter ve zé si ré gi ók mind egyi ke az (Haj dú 2000,
164).

Vi ta tott a ha tár men ti ki fe je zés föld raj zi tar tal ma. Med dig hú zó dik az a te rü let,
ame lyet ha tár men ti tér nek te kint he tünk? Szónokyné a funk ci o ná lis te rek alap ján ál −
la pí tott meg együtt mű kö dé si zó ná kat a gaz da sá gi, inf rast ruk tu rá lis, kör nye ze ti, in téz −
mé nyi és köz vet len sze mé lyi tér hasz ná la tok ra hi vat koz va (Szónoky 2002).

Haj dú Zol tán idé zett ta nul má nyá ban ös  sze ol vasz tot ta a funk ci o ná lis tér hasz ná la −
tot a föld raj zi te rek kel, tá vol sá gok kal, ami kor to po grá fi ai (településköz i−mikrotérségi),
tak ti kai (tér sé gi), stra té gi ai és struk tu rá lis együtt mű kö dés ről ér te ke zett. A to po grá fi ai
kap cso lat a köz vet len kö zel ben lé vő te le pü lé sek együtt mű kö dé sét je len ti, a tak ti kai
kap cso lat na gyobb föld raj zi tá vol sá gon be lül ala kul ki köz igaz ga tá si egy sé gek kö zött,
be le ért ve az el ső vá ros vo na lat is. A stra té gi ai együtt mű kö dés már az egyes or szá gok
mély sé gi te rü le te it érin ti. Ilyen a Kár pá tok Eurorégió, amely ben a na gyobb tér egy sé −
gek olyan ér de kelt sé ge ket hoz hat nak lét re, ame lyek ré vén el ér he tik új kap cso lat rend −
sze rek lét re jöt tét. A satruk turális határ men tiség egy részt azo kat az or szá go kat fog lal −
ja ma gá ban, ame lyek a Balti−tengeről az Ad ri á ig let tek tag jai az Eu ró pai Uni ó nak, mert
új tí pu sú prob lé mák in teg rá lá sát je len ti az EU ke re tei kö zé. Más részt je len ti a kül ső
stra té gi ai ha tár tér sé get, a szov jet utód ál la mo kat, ame lye ket új mó don kell ke zel ni
(Haj dú 2000).

A dol go zat to váb bi ré sze a va ló sá gos tér hasz ná lat ele me it, sze rep lő it mu tat ja be. Szó
lesz a ha tá rok át jár ha tó sá gá ról, a la kos sá gi kap cso la tok ról, a mun ka erő moz gás ról, a
testvértelepülési kap cso la tok ról, ci vil szer ve ze tek ről, eurorégiókról, fej lesz té si cso mó −
pont ok ról. Elő re bo csát ha tó az a ta nul ság, hogy ezek az együtt mű kö dé si ke re tek ha bár
mű köd nek, de még nem je len te nek gaz dag pi a ci−ter me lé si és fo gyasz tá si te ret.

4. ábra. A ma gyar–szlo vák ha tár men ti me gyék, il let ve ke rü le tek

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.
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3. A ha tá rok át jár ha tó sá ga

A ma gyar–szlo vák ha tár a ha tá ron át nyú ló kap cso la tok nak ab ba a tí pu sá ba tar to zik,
ahol le he tő ség van an nak az új ra föl fe de zé sé re, hogy a ha tá ro kon ke resz tül ko ráb ban
– ami kor még nem vol tak ha tá rok – je len tős, egy más nak hasz not ho zó együtt mű kö dé −
si for mák lé tez tek, ma gá ból az együtt élés té nyé ből kö vet ke ző en.

4. táblázat. Köz úti ha tár át ke lő he lyek Ma gyar or szá gon, 2005

For rás: Ha tár őr ség (2005).

A két or szág ha tár át ke lő he lye i nek táb lá za ta jól mu tat ja, hogy egy más szá má ra nem a
leg fon to sabb or szá gok ról van szó. Mind Ma gyar or szág, mind Szlo vá kia szá má ra a nyu −
ga ti (oszt rák–szlo vén, il let ve a cseh–oszt rák) ha tá rok a fon to sab bak, akár csak a kül −
ke res ke del mi te vé keny ség ese té ben.

A ha tár át ke lés szlo vá ki ai sa já tos sá ga a nagy nyi tott ság Cseh or szág fe lé, és a ko −
ráb bi erős zárt ság fo ko za tos ol dó dá sa a töb bi szom széd fe lé.

5. táblázat. Ha tár át ke lő he lyek Szlo vá ki á ban, 2005

For rás: Úrad Hraničnej polí cie (2004).

Az oszt rák ha tár 106 km−es sza ka szán a ko ráb bi há rom köz úti át ke lé si le he tő ség öt −
re bő vült. Cseh or szág fe lé ha gyo má nyo san nyi tott a szlo vák ál lam. Gya kor la ti lag min −
den ko ráb bi út aka dály ta lan hasz ná la tát ké szí tik elő. Cseh or szág gal szem ben a má −
sik vég le tet az Uk raj ná val fenn tar tott kap cso lat je len ti. A ha tár sza kasz vas úti át ke lő −
he lye Ágc sernyő Csap fe lé. Ezen az egyet len ha tár át ke lőn bo nyo ló dik a tel jes szlo vák−
uk rán áru for ga lom. A sze mély for ga lom szá má ra két má sik ha tár át ke lő van fenn tart va,
Fel ső né me ti Ung vár fe lé és Ublya Kis berez na fe lé. Az éve ken át tar tó hos  sza dal mas
küz de lem után Nagyszelmenc/Kisszelmenc ha tár át ke lő meg nyi tá sá val Uk rán vi szony −
lat ban nőtt a ha tár át ke lő he lyek szá ma. A for ga lom azon ban kor lá to zott, csak gya lo go −
sok és ke rék pá ros ok ha lad hat nak át.
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A Len gyel or szág fe lé ve ze tő vi szony lag ke vés át ke lő azért nem meg le pő, mert ez
egy iga zi re gi o ná lis ha tár, ami föld raj zi ér te lem ben zár ta el egy más tól a Kár pá tok két
ol da lán élő ket. Az át ha to lás ne héz sé ge mi att po li ti kai ha tár rá vált, ami nek tár sadalmi−
nemzetiségi−gaz dasá gi kö vet kez mé nyei let tek. Ezek rög zül tek az év szá zad ok so rán,
mégha két ki sebb len gyel több sé gű te rü le tet át is csa tol tak Len gyel or szág hoz a má −
so dik vi lág há bo rú után.

A ma gyar or szá gi 17 köz úti határátkelő12 lát szó lag be le si mul a gyen ge kö ze pes
arány ba a ma ga 37,2 km−es át la gos tá vol sá gá val, vi szont itt nem volt so sem ré gi ós
(föld raj zi, tár sa dal mi, köz igaz ga tá si, po li ti kai stb.) ha tár, itt min den na pos kap cso la tok
vol tak, a leg kü lön bö zőbb mi nő sé gű utak kal, ös vé nyek kel. Pél da ként meg em lí tem az
Ipoly fo lyót. Két part ját azon a sza ka szon, ame lyet 1920−ban mint egy 160 km hos  szú −
ság ban ál lam ha tár rá mi nő sí tett az el ső vi lág há bo rút le zá ró bé ke szer ző dés, ere de ti leg
47 híd kö töt te ös  sze. A há bo rús pusz tí tá sok után a meg ma radt hi da kat le bon tot ták.
Az óta csak 3 hi dat si ke rült új já é pí te ni. Így az Ipoly nem csu pán ha tár fo lyó vá, de a ter −
mé sze tes em be ri éle tet meg bé ní tó fo lyó vá is vált13. A ha tár át ke lést il le tő en lát vá nyos
vál to zás csak az 1895−ben épült és 1944−ben le rom bolt Esztergom−Párkány kö zöt ti
híd új já épí té sé vel tör tént 1998 és 2000 kö zött. Ez volt az utol só má so dik vi lág há bo −
rús, nagy szé les sé gű fo lyót át íve lő je len tős híd roncs Eu ró pá ban.

A csat la ko zás ha tá sá ra Ma gyar or szá gon meg kez dőd tek az egyez te té sek a szlo vák
part ner rel an nak föl mé ré sé re, hol kell le he tő vé ten ni a ha tár át ke lést. Er re azért van
szük ség, mert a ha tár men tén lé vő te le pü lé sek kö zött né ha kis tá vol sá gok van nak,
ame lye ket a köz tük lé vő el gyo mo so dott utak fel újí tá sá val új ra hasz ná lat ba le het ne
ven ni. Az Eu ró pai Unió bő ví té sé vel bel ső ha tár vo nal lá vált ma gyar–szlo vák ha tár sza −
ka szon ös  sze sen 84 át ke lé si le he tő sé get vá zolt fel egy szak ér tői cso port.14 A Bor sod−
Aba új−Zemp lén me gyei sza ka szon a je len le gi 6 át ke lé si le he tő ség bő vül het ne 21−re, a
Du na men tén a je len le gi 5 mel lett to váb bi 10 át ke lé si le he tő sé get vet tek szám ba, a
Pest és Nóg rád me gyé ket érin tő sza ka szon pe dig a szin tén 5 lé te ző át ke lé si le he tő −
ség 12−v el bő vül ne.

2006−ban a két or szág bel ügy mi nisz te re meg egye zett ab ban, hogy a ma gyar–szlo −
vák ha tár men tén 45 he lyen tu risz ti kai cél ból át ke lé si pon to kat je löl nek ki, szú ró pró −
ba sze rű ha tár ren dé sze ti el len őr zés mel lett.

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje

12 A szlovák és a magyar adatok közti különbség oka, hogy a szlovák határőrség nem sorolja fel
listájában a somoskővári időszaki átlépési lehetőséget.

13 A Szlovák Köztársaság határ menti községei és regionális civil szervezetei által létrehozott Ipeľský
Euroregión rendezésében 2003. október 25−én „Ipoly−hidak” címmel megtartott tanácskozás zárónyi−
latkozata alapján. www.ipelregion@changenet.sk. 

14 Az Európai Unióhoz történő csatlakozás utáni belső határvonalakon a közúti átkelési lehetőségek
sűrítésének vizsgálata. Kivonat, 6. kötet. TETTHELY Mérnöki és Szolgáltató Kft. Budapest, 2004.



6. táblázat. A ma gyar or szá gi sze mély for ga lom vi szony la ti ala ku lá sa (fő)

For rás: Ha tár őr ség (2005).

A táb la leg fon to sabb ta nul sá ga, hogy a ha tár át ke lők szá má val el len tét ben a ma −
gyar–szlo vák ha tár for ga lom az oszt rák után a leg fon to sabb, itt zaj lik a sze mé lyek moz −
gá sá nak 25%−a. A sze mély for ga lom min den ha tár sza ka szon nőtt, azon ban ki emel ke −
dik a szlo vák vi szony lat ban re giszt rált több mint 6 mil li ós emel ke dés, ame lyet a ha −
zánk ban fog lal koz ta tott szlo vák mun ka vál la lók in gá zá sa, a sze ren cse já ték− és ben zin −
tu riz mus, va la mint a meg növekedett uta zá si kedv idé zett elő.

7. táblázat. A szlo vá ki ai sze mély for ga lom vi szony la ti ala ku lá sa (fő)

For rás: Úrad Hraničnej polí cie (2004).

Ugyan ez ér vé nyes a szlo vák sze mély for ga lom ra is, ahol még ha tá ro zot tab ban lát szik egy −
részt a cseh vi szony lat fon tos sá ga, ami nek csak fe le a ma gyar sze mély for ga lom. Megint
em lé kez zünk a kül ke res ke del mi kap cso la tok gyen ge mi nő sé gé re, és mel let te a ve le me −
rő ben el té rő sze mély for gal mi ada tok ra. Az el té rő mér té kek is iga zol ják, hogy a nagy gaz −
da sá gi kö tő dé sek ár nyé ká ban he lyi szin tű kap cso lat rend szer ki fej lő dé se vár ha tó.

3.1. La kos sá gi kap cso la tok

A ha tár men ti szé les sá vot te kint ve mi nél kö ze lebb van egy te le pü lés a ha tár hoz, an −
nál na gyobb a va ló szí nű sé ge an nak, hogy a ha tár má sik ol da lán el sza kí tott ro ko nok
él nek. A ma gyar or szá gi ol da lon sok he lyen lak nak olya nok, aki ket a má so dik vi lág há −
bo rú után Cseh szlo vá ki á ból el ül döz tek az et ni ka i lag tisz ta ál lam meg te rem té se ér de −
ké ben. Ők vis  sza jár nak ott ma radt ro ko na ik hoz. So kan a szlo vá ki ai ol da lon élő ma gya −
rok nem ze ti sé gi el nyo má sát sze ret nék eny hí te ni szo li da ri tá suk ki fe je zé sé vel, ezért ke −
re sik a ve lük va ló együtt mű kö dés le he tő sé gét. A la kos ság nem ze ti ség sze rin ti ke vert −
sé ge mi att a ma gyar or szá gi ol da lon is él nek – ha kis szám ban is – szlo vá kok, akik
igye kez nek fenn tar ta ni kap cso la ta i kat a má sik ol da lon élő ro ko na ik kal. Vé gül em lít sük
meg azo kat, akik pusz tán prak ti kus, gya kor la ti as okok ból ke re sik a kap cso la tot, mert
van, ami a má sik ol da lon ol csóbb, van, ami csak a má sik ol da lon kap ha tó stb.
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3.2. A mun ka erő moz gá sa

Ma gyar or szág és Szlo vá kia 1999−ben kö tött egyez ményt a köl csö nös fog lal koz ta tás −
ról. A meg ál la po dás ban elő ször 400 fő mun ka vál la lá sá ról egyez tek meg, majd ezt ha −
ma ro san föl kel lett emel ni 2001−ben 800 fő re, 2002−ben 1600 fő re, 2003−ban 2000
fő re. Az egy éves idő tar ta mú mun ka vál la lá si rend ki ala ku lá sa tu laj don kép pen elő ké −
szü le tet je len tett a 2004−es csat la ko zás utá ni sza bad munkaerőáram lás ra. 

A ha tá ron át ke lők szá má nak nö ve ke dé se bi zo nyít ja, hogy a mun ka vál la lá si en ge −
dély nél kül in gá zó mun ka erő je len tős sze mély for ga lom−nö ve ke dést idé zett elő. A na pi
in gá zók szá ma kb. 30 ezer fő re te he tő. Több in dok szól amel lett, hogy a ha tár ma gyar
ol da lá ra jár ja nak át na pon ta ilyen lét szám ban. Ezek kö zé tar to zik a nyel vi kor lá tok hi −
á nya, a na gyobb mun ka le he tő sé gek és a ma ga sabb mi ni mál bér. Az in gá zók dön tő
több sé ge be ta ní tott mun kás, leg fel jebb szak mun kás. Ma ga sabb be osz tás ban csak
igen ke ve sen dol goz nak kö zü lük. Von zó a szá muk ra, hogy a Du na ma gyar or szá gi dé li
sáv ja men tén van az or szág leg fej let tebb, di na mi ku san fej lő dő ré sze, ahol a mun ka −
he lyek szá ma nő, és az át lag bér is ma ga sabb az or szág töb bi rész hez vi szo nyít va. Eh −
hez ké pes vi szont a Du na észa ki part ját Cseh/Szlo vá ki á ban 1920 óta hát rá nyo san
meg kü lön böz tet ték a töb bi te rü let ja vá ra, ezért fo ko za to san le ma radt a fej lő dés ben,
me ző gaz da sá gi te rü let ma radt, ahon nan a mun ka erő az észa ki ipa ro so dot tabb vi dé −
kek re áram lott. Az el sze gé nye dő la kos ság szá má ra je len tős se gít ség a ha tá rok át jár −
ha tó sá ga. Kü lönb ség van a ha tár nyu ga ti és ke le ti sza ka sza kö zött, mert az Ipoly és
a Ti sza köz ti ha tár mind két ol da lán egy más hoz na gyon ha son ló gaz da sá gi el ma ra dott −
ság gal küz dő or szág ré szek kel ta lál ko zunk. Emi att a ván dor ló, mun kát ke re ső sze mé −
lyek Bu da pest re, vagy a Du na men ti mun ka he lyek re jár nak.

A nagy szá mú in gá zó mun ka vál la lá sát a két or szág mun ka ügyi köz pont jai és a
munkaerőkölc sönző vál lal ko zá sok se gí tik. 2005−ben meg kö töt ték a Gyõr-Duna szerda -
hely pak tu mot a ha tár men ti tér sé gek foglalkoz tatáspoli tiká janak ja ví tá sá ra. Az egyez −
mény töb bek kö zött ma gá ba fog lal ja a mun ka nél kü li ek se gí té sét a mun ka pi ac ra ju tás −
ban (Estélyi–Keszegh–Kovács–Mikóczy 2006).

3.3. A testvértelepülési kap cso la tok

Az ön kor mány za ti rend szer be ve ze té se ala poz ta meg mind két or szág ban a
testvértelepülési kap cso la to kat. A de mok ra ti kus vál to zá sok kö vet kez té ben min den
egyes te le pü lés po li ti kai önál ló sá got ka pott, ami töb bek kö zött azt je len ti, hogy fe le −
lő sek te le pü lé sük fej lett sé gi szint jé ért, fel ada tuk a te le pü lés fej lesz tés. Ar ra is le he tő −
sé get kap tak, hogy fej lesz té si cél ja i kat más te le pü lé sek kel kö zö sen va ló sít sák meg.
Ez ar ra ösz tö nöz te a te le pü lé si ön kor mány za to kat, hogy más te le pü lé sek kel együtt mű −
köd ve ke res sék a le he tő sé get hely ze tük ja ví tá sá ra.

Hely ze tük elem zé se so rán ki de rült, hogy a ha tár men ti te rü le tek fej lő dé sét nagy −
ban se gí te né, ha az el zárt ság meg szűn ne, ha a ha tár két ol da lán lé vő te le pü lé sek fel −
tár hat nák kö zös ér de ke i ket, és ezt kö ve tő en cse lek vé se i ket, fej lesz té si le he tő sé ge i −
ket ös  sze han gol hat nák. A kö zös ter ve zés és kö zös meg va ló sí tás ol csób bá te het né pl.
a köz mű vek ki épí té sét és hasz ná la tát, ha nem a ha tár lé te szab ná meg a nyom vo na −
la kat, ha nem a te le pü lé sek kö zöt ti gya kor la ti as ér de kek. Ér vé nyes ez a lo gi ka egyéb
te le pü lé si szol gál ta tá sok el lá tá sá ra is.
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A po li ti kai vál to zá sok, a sza bad ság jog ok ki tel je se dé se a tár sa da lom ak ti vi tá sát is
ma gá val hoz ta. A kü lön fé le ci vil szer ve ze tek te vé keny sé ge et től kezd ve hol oka, hol
pe dig kö vet kez mé nye lett az ön kor mány zat ok kap cso lat épí tő te vé keny sé gé nek. A gaz −
da sá gi élet ra ci o na li tá sa is igény li a ha tár men ti kap cso la tok ki épí té sét. Az ön kor −
mány za ti, a tár sa dal mi kez de mé nye zé sek és a gaz da sá gi élet sze rep lő i nek te vé keny −
sé ge fo ko za to san sű rű sö dő há ló za tot hoz lét re az ed dig egy más tól el sza kí tott ha tár
men ti te le pü lé sek kö zött.

A test vér vá ro si kap cso la tok a múlt ban is lé tez tek. Ki tün te tett for má ja volt ez a
kom mu nis ta pár tok or szá gok kö zöt ti szín lelt ba rát sá gá nak. A köz pon ti (fő vá ro si, sőt
„test vér pár ti”) párt szer vek en ge dé lyé vel jöt tek lét re ezek a rep re zen ta tív jel le gű, hi va −
ta los, en ge dé lye zett kap cso la tok, ame lyek el ső sor ban kul tu rá lis és sport te vé keny −
ség re kor lá to zód tak. 1990 óta új tar ta lom mal, most már a tel jes ön kén tes ség je gyé −
ben for má lód tak ezek az együtt mű kö dé sek. A testvértelepülési kap cso la to kon ke resz −
tül a te le pü lé si ön kor mány zat ok nak a region al izálódás ban ját szott sze re pét vizs gál −
hat juk.

A ma gyar–szlo vák kap cso la tok, ezen be lül a te le pü lé sek kap cso la tai is 1998 után
kap tak erő sebb len dü le tet, ami kor Szlo vá ki á ban le vál tot ta a szél ső sé ge sen na ci o na −
lis ta kor mányt a pol gá ri jobb ol dal. A ha tár men ti kap cso lok erő sí té sé hez hoz zá já rult
az Eu ró pai Unió ösz tön zé se, amit a PHA RE CBC ke re tén be lül pénz ügyi leg is tá mo ga −
tott.

A te le pü lé sek po li ti kai önál ló sá ga azt je len ti, hogy a te le pü lés tart fenn kü lön fé le
ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ci á lis, egész ség ügyi, kom mu ná lis stb. in téz mé nye ket. Ezek nek
az in téz mé nyek nek a be osz tott szak em be rei vagy ve ze tői kü lön fé le, az elő ző be kez −
dés ben em lí tett egyé ni okok mi att kap cso la to kat ke res het nek a ha tár má sik ol da lán
lé vő kol lé gák kal. Mi vel az in téz mé nyek kap cso lat te rem té se nem tel je sen füg get len a
fenn tar tó tól, a testvértelepülési kap cso lat kez de mé nye zé se ilyen kor az in téz mény nek
is ér de ke, hogy mind két fél ön kor mány za ti ve ze tői egyez tes sék a kap cso lat te rem tés
mér té két.

– A ha tár men ti te le pü lé sek egyik leg na gyobb gond ja a köz le ke dé si ér te lem ben
vett fi zi kai el zárt sá guk. Moz gá su kat gá tol ja, élet le he tő sé ge i ket szű kí ti a ha tár.
Ezért áll ezek nek a te le pü lé sek nek az ér de ké ben a ha tá ron át ve ze tő utak, hi −
dak fel újí tá sa. A ha tá rok el tű né sé vel kön  nyeb ben tud nak la ko sa ik mun ká hoz
jut ni, el lá tást, szol gál ta tást igény be ven ni a ha tár má sik ol da lán lé vő szom szé −
dos te le pü lé se ken, nem kell 40−50−60 km−t utaz ni, hogy va la mi lyen szá muk ra
szük sé ges szol gál ta tás hoz, el lá tás hoz hoz zá jus sa nak.

– A te le pü lé si igé nyek ki elé gí té se ér de ké ben a ha tár men ti te le pü lé sek nek ös  sze
kell han gol ni uk kom mu ná lis fej lesz té se i ket, hogy pl. a te le pü lé se ket el lá tó víz −
mű vek, a szenny víz el ve ze tés, a hul ladékel he lyezés stb. tech ni ka i lag a leg kön  −
nyeb ben és leg ol csób ban le gyen meg old ha tó. A ter vek ki gon do lá sa, a mű sza ki
ter vek el ké szí té se, a ki vi te le zés szám ta lan kér dést, köz tük a pénz ügyi for rá sok
elő te rem té sé nek a kér dé sét ve tik fel.

– Az ön kor mány za ti szin tű cse lek vé sek ke re tet ad nak, le he tő sé get ad nak a vál −
lal ko zói igé nyek ki elé gí té sé re, üz le ti ér de kek meg va ló sí tá sá ra is.

An nak el le né re, hogy a testvértelepülési kap cso la tok szá ma 1990 után nőtt meg
je len tős mér ték ben, még is azt kell mon da ni, hogy az együtt mű kö dés nek csak az alap −
ját je len tik. En nek oka az, hogy az ilyen pont sze rű, egye di kap cso la tok csak ak kor ha −
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té ko nyak, ha va ló ban egy más hoz kö ze li te le pü lé sek ről van szó. Ilyen te le pü lés va ló −
ban sok van a ha tár men tén, de még ezek a te le pü lé sek is tö re ked nek több te le pü −
lés együtt mű kö dé sét meg szer vez ni.

El kép zel he tő a testvértelepülési kap cso lat nak olyan vál to za ta is, ahol az egy más −
tól tá vol lé vő te le pü lé sek mint egy há ló za tot ala kí ta nak ki va la mi lyen fon tos cél ér de −
ké ben, ezért egy más sal köt nek szer ző dést, ezért kö zö sen ter ve zik meg fej lesz té se i −
ket, de ez a tá ga sabb kap cso la ti há ló még csak le he tő ség ként van meg a je len le gi te −
le pü lés kö zi vi szo nyok ban.

Ál ta lá no sabb az, hogy a testvértelepülési kap cso lat te rü le ti leg ki bő vül, re gi o ná lis
együtt mű kö dés sé szer ve ző dik. En nek az az oka, hogy a te le pü lé sek egye di igé nye i re
is kön  nyebb úgy pénz ügyi for rást ke res ni, ha több te le pü lés fog ös  sze. A re gi o ná lis sá
vá ló kap cso la tok ese té ben a vá ro sok ke rül nek ve ze tő po zí ci ó ba, mert ők ren del kez −
nek meg fe le lő szak em be rek kel a ter ve zés hez, a vég re haj tás hoz, ami hez a ki sebb te −
le pü lé sek ere jük nek meg fe le lő en csat la koz hat nak (te le pü lés szö vet sé gek, kis tér sé gi
egye sü le tek). Van ar ra is pél da, hogy a na gyobb, re gi o ná lis szer ve ze ti egy ség meg te −
rem té se adott ösz tön zést a ben ne lé vő tag te le pü lé sek nek ah hoz, hogy ma guk is ke −
res se nek sa ját ma guk nak test vér te le pü lést.

A te le pü lé si kap cso la tok region al izálódásánk több oka van. Ez az ok le het a von −
zás kör ze tek ki egé szí té sé nek szán dé ka, pl. a tu riz mus jobb meg szer ve zé se, a kör nye −
zet vé de lem, a víz gyűj tő te rü le tek vé del me, a hul ladékel he lyezés stb. Ilyen ese tek ben
a tá ji ös  sze tar to zás az együtt mű kö dés alap ja. A táj le het va ló sá gos ter mé sze ti táj, de
le het egy haj da ni köz igaz ga tá si egy ség, pl. a me gye is. Ilyen eset ben a haj da ni me gye
te rü le tén lé vő te le pü lé sek kap cso lat rend sze rét ál lít ják hely re. Le het az együtt mű kö −
dés alap ja gaz da sá gi ér dek is, ami kor pl. a nyers anyag le lő he lyet és a fel dol go zóka −
pac itást a ha tár vá laszt ja el egy más tól.

Je len leg az mond ha tó, hogy a testvértelepülési kap cso lat a na gyobb te rü le ti, te le −
pü lé si együtt mű kö dé sek nek ad hát te ret, meg erő sí ti a te le pü lé sek fej lesz té si cél ból
lét re ho zott ös  sze fo gá sát. Ezek nek pél dá ja az eurore gionális együtt mű kö dés.

3.4. Ci vil szer ve ze tek kap cso la tai

Kör nye zet vé dõ szer ve ze tek
A ci vil szer ve ze tek je len tő sé ge ab ban van, hogy há ló zat sze rű fel épí té sük kel ru gal ma −
san tud nak al kal maz kod ni a le he tő sé gek hez. A ci vil szer ve ze tek kö zött ki tün te tett je −
len tő sé ge van a kör nye zet vé dő szer ve ze tek nek. Ci vil szer ve ze tek ről van szó eb ben az
eset ben is, de még is kü lön böz nek a töb bi ek től erős ide o ló gi ai alap ve tés ük mi att. A
ci vil szer ve ze tek re ál ta lá ban jel lem ző ide o ló gi ai sok szí nű sé gen be lül a kör nye zet vé dő
moz gal mak a fenn tart ha tó fej lő dés el ve it hir de tik, és ezen nem a gaz da sá gi fej lő dés
ed di gi gya kor la tá nak a fenn tar tá sát ér tik, ha nem az em ber és kör nye ze te har mo ni kus
együtt élé sé nek fenn tar tá sát. Má sik jel lem ző jük az erős szak ma i ság. Ez min den nyi −
tott sá guk el le né re bi zo nyos zárt sá got is ered mé nyez, amit jó kö zön ség kap cso lat tal,
kö zös ség fej lesz tő mód sze rek kel ol da nak fel.

Pél da ként em lít sük meg a Mis kol con szé ke lő HO LO CÉN Ter mé szet vé del mi Egye sü −
le tet. Mis kol con öt kör nye zet vé dő szer ve zet ho zott lét re egy sa já tos együtt élé si konst −
ruk ci ót. Eu ró pá ban má so dik ként, 1992−ben jött lét re az Öko ló gi ai In té zet a Fenn tart -
ha tó Fej lõ dé sért Ala pít vány. Az ala pít ványt a Bor sod−Aba új−Zemp lén me gyei Ön kor −
mány zat, az Észak−ma gyar or szá gi Gaz da sá gi Ka ma ra, a Zöld Ak ció Egye sü let és egy

134 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



135

ma gán sze mély ala pí tot ta, fel is mer vén, hogy az em be ri kör nye zet fo ko za tos pusz tu lá −
sa, a ter mé sze ti erő for rás ok pa zar lá sa az em be ri ség jö vő jét fe nye ge tő fo lya mat. Az
ala pít vány azon ban ma gát az in téz ményt is a fenn tart ha tó fej lő dés min ta te rü le té nek
te kint ve szer ve zé sét és mű kö dé sét is en nek szel le mé ben épí tet te fel. Lét re hoz ták a
me gyei Kör nye zet vé del mi és Te rü let fej lesz té si köz hasz nú tár sa sá got, ami ter me lő,
gaz dál ko dó cég ként ki egé szí ti az el mé le ti mun kák ra hi va tott in té zet te vé keny sé gét. Ez
az in téz mé nyi ön fenn tar tás ra, fenn tart ha tó ság ra tö rek vés hoz ta lét re a Kö zép− és Ke −
let−Eu ró pai Diverz itás Mun ka cso por tot (CEE−WEB Hun ga ry), ami nek a tit kár sá gi te en −
dő it az in té zet lát ja el. Itt ka pott he lyet a Zöld Ak ció Egye sü let és a HO LO CÉN egye −
sü let is. A kö zös inf rast ruk tú ra−hasz ná lat, a kö zös ad mi niszt rá ció, a pro jek tek ben va −
ló kö zös rész vé tel mind a ta ka ré ko sabb meg ol dá so kat je len ti, se gí ti a szer ve zet gaz −
da sá gi önál ló sá gát. Prog ram ja ik több sé gét több pá lyá za ton nyert pénz zel, és több or −
szág gal ös  sze fog va hajt ják vég re.

A HO LO CÉN egye sü let Ma gyar or szág el ső ter mé szet vé del mi egye sü le te. 1979−ben
jött lét re Mis kol con a Bük ki Nem ze ti Park Ba rá ti Kö re, amely 1981−ben át ala kult Bor −
sod−Aba új−Zemp lén Me gyei Ter mé szet vé del mi Egye sü let té. A HO LO CÉN ne vet 1984−
ben vet te fel. Az egye sü let cél ja a ter mé sze ti ér té kek meg is me ré se, meg is mer te té se,
és a ter mé szet vé del me ér de ké ben az el mé le ti és gya kor la ti mun kák vég zé se és irá −
nyí tá sa, az öko ló gi ai szem lé let ter jesz té se. A ter mé sze ti je len sé gek és a táj vé del me
azon ban nem kor lá to zód hat egy adott ál lam ha tá ra i hoz. A szem lé let ből és a kör nye ze −
ti té nyek ből ki in dul va ta lál ták meg a kap cso la tot a szlo vá ki ai, kö ze lebb ről a kas sai
SOSNA15 Egye sü let tel. 1995−től kö zös cél juk a Her nád víz gyűj tő te rü le té nek, a Her nád
vi dé ké nek a föl tér ké pe zé se és vé del me. Az öko tur iz mus fej lesz té se ér de ké ben kö zös
tu ris ta ka la uzt ké szí tet tek.

A fo lyó vé del mé re víz ké mi ai mé ré se ket szer vez tek. Hat hó na pon ke resz tül fo lyó fi −
gye lő cso por tok vet tek víz min tát a Her nád ból, az ered mé nye ket a kas sai la bo ra tó ri um −
ban ele mez ték. A fo lyó fi gye lő cso por to kat ma gyar és szlo vák is ko lá sok ból és ta ná ra −
ik ból szer vez ték. Lét re hoz ták a kö zö sen mű kö dő „Vé dem az én fo lyó mat” moz gal mat.
A mé ré se ket rend sze re sen meg is mé tel ték, hogy mi nél na gyobb fi gye lem te re lőd jön a
fo lyó ál la po tá ra. Fel ku tat ták a szen  nye ző for rá so kat, tá jé koz tat ták az ön kor mány za to −
kat a ki ala kult hely zet ről. A mun ka so rán pá lyá za tok se gít sé gé vel kép zés sel és szer −
ve zés sel se gí tet ték az ön kor mány za to kat, hogy a víz tisz tí tást szem előtt tar tó fej lesz −
té se ket va ló sít sa nak meg.

A HO LO CÉN, a SOSNA, és négy ön kor mány zat (Fü zér, Hol ló há za va la mint Szkáros
és Zsadány a szlo vá ki ai ol dal ról) kö zös prog ram ra adott be pá lyá za tot a Kár pá tok Ala −
pít vány hoz. (Hol ló há zán van szlo vák ki sebb sé gi ön kor mány zat is, ők is be kap cso lód −
tak.) A pá lyá zat tal az volt a cél juk, hogy ki dol goz za nak egy ha tá ron át íve lő vi dék fej lesz −
tést és kör nye ze ti együtt mű kö dést. Az el ter ve zett prog ram egyik ele me egy ke rék pár −
út az egy ko ri bor úton Kas sá ig, a má sik ele met a ha tá ron át ter je dő szen  nye ző dé sek
ügye je len ti, mert a kas sai vas mű szen  nye zé se a ma gyar ol dalt erő sen érin ti. Sze re −
pelt még ter vük ben a hul la dék le ra kók meg szün te té se is.

Az volt a cél juk, hogy a te le pü lé sek la kó it ké pes sé te gyék ar ra, hogy ön ma guk meg
tud ják fo gal maz ni igé nyü ket a kör nye zet tel szem ben, és ezt az igé nyü ket a he lyi ön −
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kor mány zat meg is tud ja va ló sí ta ni. Szak em be re ik se gí tik a pá lyá za tok el ké szí té sét.
Ezek a pá lyá za tok és a ter ve zett mun kák mind ha tá ron át nyú ló kö zös mun ká kat je len −
te nek. A fel ada tok el vég zé se mun ka hely te rem tés sel is jár, mert az ön kor mány zat ok −
nak a víz mi nő ség, a táj vé de lem ér de ké ben mun kát kell vé gez tet ni.

Kul tu rá lis szer ve ze tek
A ma gyar–szlo vák ha tár men ti kap cso la tok egyik jel lem ző je, hogy in kább a ma gyar

fél a kez de mé nye ző, a szlo vá ki ai in kább a kö ve tő part ner. En nek az az egyik ma gya −
rá za ta, hogy 1990 után Ma gyar or szá gon kez dő dött el ko ráb ban az a tár sa dal mi−gaz −
da sá gi fej lő dés, mely nek egye nes kö vet kez mé nye lett az eu ró pai min ták kö ve té se. Ezt
te téz te, hogy egy re több jel mu ta tott ar ra, hogy a ha tár men ti együtt mű kö dés tá mo ga −
tás ban fog ré sze sül ni az Eu ró pai Unió ré szé ről. A tá mo ga tás−köz pon tú szem lé let ta lál −
ko zott a ha tár men tén élők ter mé sze tes igé nyé vel, en nek a kö vet kez mé nye a sok fé le
ha tá ron át nyú ló kap cso lat lét re ho zá sa.

Szlo vá ki á ban az ál la mi önál ló ság meg te rem té se után is éve ken át bi zony ta lan ság
volt az unisó csat la ko zást il le tő en. Vi szont a mind sza ba dab bá vá ló ci vil szer ve ző dé −
sek gon dol ko dá sá ban kez dett köz pon ti he lyet kap ni az ön szer ve ző dő region al i −
zálódás. En nek pél dá ja a vir tu á lis Gömörország ki ki ál tá sa. Gömörország egy fo lyó irat
ne ve, ami nek az el ső szá mát 1999−ben ad ták ki, az óta is ez a fo lyó irat tö mö rí ti ma −
ga kö ré azo kat, akik egy szel le mi ha za hí vei. A fo lyó irat ne ve el le né re szé le sebb vi dé −
ket fog át, szel le mi ott hont kí nál a gömörieken kí vül a hon ti ak nak, nóg rá di ak nak, tor −
na i ak nak és abaúji ak nak is. A Ga ram tól a Her ná dig ter je dő „palóc“ ré gi ó nak kí ván nak
fó ru mot te rem te ni itt élő „perem− mag yarság” szá má ra. Olyan fó ru mot, amely a pro vin −
ci á lis be zár kó zás he lyett a re gi o ná lis nyi tott sá got hir de ti. Ez a vá la szuk ar ra a po li ti −
kai erő szak ra, amely szét vá lasz tot ta egy más tól még Szlo vá ki án be lül is pél dá ul a
gömörieket egy más tól, a ke rü le ti ha tá rok ön ké nyes, a he lyi ek vé le mé nyét fi gyel men
kí vül ha gyó meg hú zá sá val (B. Ko vács 2001). 

3.5. Gaz da sá gi kap cso la tok

A két or szág köz vé le mé nye erő sen ér de kelt a gaz da ság föl len dí té sé ben. A gaz dál ko −
dó szer ve ze tek kap cso la ta i nak föl tá rá sa kü lön fel ada tot je lent, most csak két eset föl −
vil lan tá sá val mu ta tok rá a té ma fon tos sá gá ra. Mind két eset az ös  sze fo gás gon do la −
tá ra pél da. A szi li kát vál lal ko zá si öve zet öt le tét még a szlo vák vál lal ko zók le le mé nyes −
sé ge hoz ta elő, biz to sí ta ni akar ták pi a ci kap cso la ta i kat a ha ma ro san uni ós tag or szág −
gá vá ló Ma gyar or szág se gít sé gé vel.

A má sik pél da a keny he ci ipa ri park öt le te, ami egy iga zi ke let−eu ró pai si ker tör té −
net. Ar ra mu tat rá, hogy sza bá lyok, ha tal mi ös  sze fo nó dá sok el le né re ho gyan le het a
szo ká sok és az ér de kek há ló ját át sza kí ta ni és egy föl dra jz i−tár sadalmi−gaz dasá gi hely −
ze tet ki hasz nál va ered ményt el ér ni.

Szi li kát Vál lal ko zá si Öve zet

1998 vé gén kez de mé nyez te a Szlovák–Magyar Ke res ke del mi Ka ma ra Lo son ci Re gi o −
ná lis Szer ve ze te egy ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dés lét re ho zá sát. En nek oka az volt,
hogy Ma gyar or szág tag ja lett azok nak az or szá gok nak, ame lyek ko ráb bi csat la ko zást
re mél het tek, tag je lölt or szá gok let tek. Ak kor úgy lát szott, Szlo vá ki á nak er re csak ké −
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sőbb lesz esé lye. A szlo vá ki ai vál lal ko zók úgy érez ték, hát rány ba ke rül het nek ma gyar
kol lé gá ik kal szem ben.

A meg ol dás ke re sé sé re kez det ben ka ma rai és vá ros ve ze tői ta lál ko zó kat szer vez −
tek. A lo son ci vál lal ko zók nagy ter vek kel áll tak elő, amit Szi li kát Vál lal ko zá si Öve zet
né ven fog lal tak ös  sze. (A név a kör nyék leg fon to sabb ás vá nyá ra, az üveg gyár tás alap −
anya gá ul szol gá ló szi li kát ra utal.) Nagyívű fej lesz té si prog ram sze rint ás vá nyi anya got
fog nak ki ter mel ni, fel dol goz ni, ku ta tó in té zet hoz nak lét re, inf rast ruk tú rát fej lesz te nek
stb. A szi li kát fel dol go zá sa na gyon ener gia igé nyes, a már meg lé vő mu hi atom erő mű
tel je sít mé nye is ke vés az el ké szült ter vek sze rint, emi att még há rom új nagy tel je sít −
mé nyű erő mű épí té sét is ter vez ték. 

A be nyúj tott ter vek csak szlo vák te rü let re vo nat ko zó fej lesz té se ket tar tal maz tak,
nem volt szó ar ról, hogy ma gyar te rü le tet is be von tak vol na az ás vány fel dol go zás ba.
A prog ram nak azon ban volt kö zös ér dek lő dés re is szá mot tar tó ele me, ami ma gya ráz −
ta a ma gyar or szá gi fél rész vé tel ét. A ter vek ben ugyan is út− és vas út fej lesz tés is sze −
re pelt. Az Ipolyság–Hont–Drégelypalánk kö zöt ti vas út vo na lon mind ös  sze 6 km−es tá −
vol sá gon van föl szed ve má ig a sín, a szlo vák fél nek ez fon tos lett vol na az áru szál lí −
tás mi att. Ha si ke rült vol na cél ju kat el ér ni, az szol gál ta vol na a nyu gat−nóg rá di re gi o −
ná lis ös  sze köt te tést is.

Táv la ta it te kint ve a terv az üveg ipar és a vegy ipar ké sőb bi együtt mű kö dé sét is elő −
re ve tí tet te. A síküveg gyártás a vál ság éve i ben meg szűnt Sal gó tar ján ban, vi szont rom −
ja in több ki sebb−na gyobb cég az óta is mű kö dik. Ezek spe ci a li zá lód tak pl. biz ton sá gi
üve gek re, au tó üve gek re. A szlo vá ki ai ol da lon vi szont meg ma radt a sík üveg−gyár tás,
ezek tud ná nak kö zös üze me ket lét re hoz ni. A ke rá mia gyár tás is al kal mat ad hat az
együtt mű kö dés re a fog lal koz ta tás ban. A két fél ös  sze kap cso ló dá sa le he tő sé get te −
rem te ne kö zös ku ta tó in té zet ala pí tá sá ra. 

A rö vi den vá zolt terv olyan mé re tű be ru há zást tar tal ma zott el ső sor ban a gyár tá si
el já rás hoz szük sé ges ener gia igény mi att, ami eu ró pai lép té kű fej lesz tést kí vánt vol na.
Si ke re is at tól füg gött, el le het−e is mer tet ni ek ko ra be ru há zást. Mi vel ilyen nagy ös  sze −
gű tá mo ga tást a szlo vák kor mány nem vál lalt, a terv egy elő re terv ma radt, de az idők
vál to zá sá val új ra fel éleszt he tő.

Keny hec (Kechnec)

2001−ben vég zett nép szám lá lás ada ta i nak alap ján Keny he cen hoz zá ve tő leg 910 la −
kos él. A fa lu ha tá rá ban, amely Kas sá tól és a kas sai re pü lő tér től 18 km−re, a ma gyar
ha tár tól pe dig 500 mé ter re van, ipa ri par kot lé te sí tet tek. Kas sa mint nagy vá ros szol −
gál ta tá sa i val és mű sza ki egye te mé vel von zó a be fek te tők szá má ra. Az ipa ri park lé te −
sí té sé nek öt le te már 1996−ban meg fo gant. A be fek te tők szá má ra az volt csá bí tó,
hogy van elég be épít he tő föld te rü let, a Kas sá hoz va ló kö zel ség mel lett nem el ha nya −
gol ha tó szem pont a nem zet kö zi re pü lő tér, a ki épí ten dő Kas sa−Mis kolc gyors for gal mi
út, a nagy lét szá mú po ten ci á lis mun ka erő. 

A köz ség ve ze té se szisz te ma ti ku san kezd te meg te rem te ni a fel té te le ket az eset le −
ges be fek te tők szá má ra, akik új mun ka he lye ket te remt het nek a ré gi ó ban. 2002 áp ri −
li sá ban a szlo vák kor mány 184,3 mil lió ko ro ná val tá mo gat ta a keny he ci ipa ri park lé −
te sí té sét. Eb ből épült a park ha tá rán ta lál ha tó új inf rast ruk tú ra, il let ve a köz mű vek, a
csa tor na rend szer, a szenny víz tisz tí tó, a be kö tő út és a te le fon csat la ko zás. Szin tén ál −
la mi tá mo ga tás ból fe dez ték az el ső fá zis ban igény be vett 80 hek tá ros föld te rü let árát.
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A má so dik, 28,8 mil lió ko ro nás ál la mi tá mo ga tást a kor mány 2004 feb ru ár já ban hagy −
ta jó vá, ez a mű sza ki inf rast ruk tú ra költ sé ge i nek fe de zé sé re szol gál. 

A keny he ci ipa ri park össz te rü le te je len leg 332 hek tár. Az el ső sza kasz ban lét re −
ho zott részt (80 ha), amely je len leg tel jes mér ték ben mű kö dő ké pes, a KIPP rész vény −
tár sa ság üze mel te ti Keny hec köz ség gel kö zö sen.

A kencheci ipa ri park meg nyi tá sa óta egy 5 hek tá ros te rü le ten négy új be ru há zó
épí ti üze me it – Dorsvet Plus, Evan s, Imrich Èamaj és JISIMEX. A szlo vák vál lal ko zá so −
kon kí vül kül föl di be fek te tők is meg je len tek. Keny hec köz ség egy stra té gi ai befeketőv−
el, a Getrag Ford Trans mis sions vál la lat tal és 3 ki sebb vál la lat tal – Plas ti pak, Kuenz
és V.O.D.S. kö tött szer ző dést. A keny he ci ipa ri park ban je len leg több mint 1000 al −
kal ma zott dol go zik.

Az el ső le te le pült kül föl di cég az ame ri kai Molex vál la lat volt. A Molex Inc. 64 éves
múlt tal ren del ke ző glo bá lis gyár tó az elekt ro tech ni kai és az elekt ro mos csat la ko zó −
rend sze rek, va la mint az op ti kai al kat ré szek te rü le tén. A vál la lat szék he lye az USA−be −
li Il li no is ál lam, ahon nan a vi lág 19 or szá gá ban 54 gyár tó üze met irá nyí ta nak. Keny he −
cen a kez de tek től, az az 2000 óta fo lya ma to san bő ví ti üzem egy sé ge it, 2003−ban új
gyár tó csar no kot nyi tot tak meg. A kas sai Mű sza ki Egye tem mel is együtt mű kö dik. Je −
len leg több mint 650 al kal ma zot tat fog lal koz tat, át lag élet ko ruk 30 év.

2003−ban kez dett mű köd ni a bel ga Gil bos NV bel ga vál la lat, amely a vil lam os −
mechanikai be ren de zé sek fej lesz té se és gyár tá sa te rü le tén dol go zik. A keny he ci ipa −
ri park ban a Gil bos Sloven sko az ügy fe lei ré szé re ki fej lesz tett gé pek gyár tá sá nak és
tesz te lé sé nek utol só fá zi sát vég zi, 50 al kal ma zott nak ad mun kát.

A Ford dal egy gyár tó üzem lét re ho zá sá ról kö töt tek szer ző dést, amely ben 3 és fél
ezer dol go zó jut mun ká hoz se bes ség vál tók gyár tá sá val. Keny hec „el ha lász ta” a Ford
nagy be ru há zá sát a ma gya rok tól, a Mis kolc hoz kö ze li Alsósz sol ca ipa ri park já tól. A
Ford gyár meg győ zé se ko moly szak mai és dip lo má ci ai tár gya lá sok ered mé nye. En nek
egyik ele me volt a kulcs fon tos sá gú Kas sa–Mis kolc gyors for gal mi út, amely nek nyom −
vo na lát a Ford vár ha tó be ru há zá sa alap ve tő en be fo lyá sol ta. A ja va solt ver zi ók kö zül
az ipa ri par kot mű köd te tő keny he ci ön kor mány zat ál tal ja va solt al ter na tí vát fo gad ta el
a kor mány. A Ford keny he ci le te le pe dé sét a gyors for gal mi út meg lé té től tet te füg gő −
vé. A gyors for gal mi út a ma gyar fél szá má ra is rend kí vül elő nyös, mi vel a kas sai re pü −
lő tér „kö ze lebb ke rül” Mis kolc hoz. 

A svéd or szá gi szék he lyű Swep cég há rom hek tár föld te rü le tet vá sá rolt meg a köz −
ség től, a gyár épü let eb ből 3000 négy zet mé ter nyi te rü le ten áll majd. A Swep hő cse ré −
lő és −sz abá ly ozó be ren de zé se ket gyárt, me lyek el ső sor ban a ka zá nok al kat ré szei,
azon kí vül fon tos sze re pet ját sza nak a kli ma ti zá ci ó ban és fű tés ben is. 

A Schelling Slo vakia a pon tos vá gás ra szánt be ren de zé sek gyár tá sá ra sza ko so dott
oszt rák Schelling Anla gen bau GmbH cég cso port tag ja új üze met épít Keny he cen. Az új
üzem ben fő leg a Schelling Anla gen bau GmbH és part ne rei (Alpla, Maw era stb.) ál tal
gyár tott ter mék so rok hoz ké szül nek majd al kat ré szek. A Schelling a fű rész gé pek, va la −
mint a fa, mű anyag, nem vas ala pú fé mek és nagy fe lü le tű, körk ereszt met szetű anya −
gok pon tos vá gá sá ra al kal mas be ren de zé sek vi lág szer te is mert gyár tó ja.

Új üze met nyi tott az oszt rák Künz tár sa ság is. A tár sa ság sor rend ben har ma dik
üze mé ben önál ló szer ke ze ti ele me ket fog nak gyár ta ni kon té ner da ruk hoz és egyéb
spe ci á lis eme lő da ruk hoz, to váb bá tar to zé ko kat ví zi erő mű vek hez.
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Kár pá tok Ha tár men ti Gaz da ság fej lesz té si Szö vet ség (KHGSZ)

A pi ac gaz da ság lo gi ká ja in dí tot ta ar ra az or szág észak−ke le ti csücs ké ben lé vő vál lal −
ko zá so kat, hogy ke res sék a le he tő sé gét egy olyan kül gaz da sá gi együtt mű kö dés nek,
ame lyik a múlt ban jól mű kö dött. A ha gyo mányt az 1918 előt ti gaz da sá gi kö zös ség
nagy pi a ca je len tet te a Kár pá tok men tén.

1990 ok tó be ré ben be je gyez ték nyír egy há zi cég bí ró sá gon a Kár pá tok−Ti sza Ala pít −
ványt az zal a cél lal, hogy az Al pok–Ad ria Mun ka kö zös ség min tá já ra eb ben a tér ség ben
se gít se elő moz dí ta ni a sok ol da lú együtt mű kö dést. Eb ben Szabolcs−Szatmár−Bereg me −
gye, a Ma gyar Hi tel bank és két ma gán sze mély sze re pelt ala pí tó ként. Eh hez a szer ve −
zet hez len gyel, uk rán, ro mán és más ma gyar me gyék is csat la koz tak az idők fo lya −
mán. Ha tá sa nagy volt, mert 1991−ben ösz tön zé sé re meg ala kult a nyír egy há zi PRI−
MOM Vál lal ko zás élén kí tő Ala pít ván  nyal együtt mű köd ve a Kár pá tok–Ti sza Vál lal ko zói
Klub. Elő ké szí tet ték pél dá ul a vál lal ko zói in for má ci ós rend szer né hány mun ka ál lo má −
sá nak át te le pí té sét a szom szé dos kül föl di me gyék be. A még min dig lé te ző ala pít vány
to vább ra is tá mo gat ja a re gi o ná lis kül gaz da sá gi együtt mű kö dést.

1993−ban Lil la fü re den alá ír ták a Kár pá ti Ka ma rák Együtt mű kö dé si Szer ző dé sét.
Eb ben az ung vá ri, a lem bergi, a kas sai, a nagymi há ly i, a rzeszówi, a nagy vá ra di és az
észak−ma gyar or szá gi ipa ri− és ke res ke del mi ka ma rák ve ze tői nyil vá ní tot ták ki azon
szán dé ku kat, hogy ja vít ják az ál ta luk kép vi selt ré gi ók gaz da sá gi kap cso la ta it.

Ezt a szer ző dést 1999−ben ha tan meg újí tot ták: a rzes zow i, a kas sai, az ung vá ri, a
lem bergi, a nagy vá ra di és a Bor sod me gyei ka ma rák el nö kei. A szer ző dés ben vál lal −
ták az üz le ti élet tel kap cso la tos in for má ci ók cse ré jét, pl. a vá mok, a jo gi sza bá lyok,
az en ge dé lyez te tés vál to zá sai ese té ben, il let ve fi gye lem mel kí sé rik or szá guk ban a pá −
lyá za ti le he tő sé ge ket a köl csö nös sze rep lé si le he tő ség szem pont já ból, éven te ösz  −
szeg zik és elem zik az el múlt év tel je sí té se it.

Mind ezek a kö rül mé nyek ked ve ző en ha tot tak a Kár pá tok Ha tár men ti Gaz da ság fej −
lesz té si Szö vet ség (KHGSZ) lét re jöt té re. Az 1993−ban meg ala kult Kár pá tok Eurorégió
cél ki tű zé se i vel össz hang ban, a fő tit kár ság gal egyez tet ve meg kez dő dött 1994−ben a
hár mas ha tár vi dé kén te vé keny ke dő vál lal ko zás fej lesz té si szer ve ze tek együtt mű kö dé −
se, amit még eb ben az év ben a szlo vá ki ai Nagyka po son szer ző dé ses for má ba is ön −
töt tek. Az ala pí tók: a Nagyka posi Vál lal ko zás fej lesz té si Köz pont (Szlo vá kia), a Ma gyar
Ér tel mi sé gi ek Kár pát al jai Kö zös sé gé nek Gaz da ság fej lesz té si Tár sa sá ga (Ung vár, Uk −
raj na) és a Zemp lé ni Re gi o ná lis Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány (Sá tor al ja új hely). A
szö vet ség tö rek vé se, hogy se gít sé get nyújt son a kis− és középvál lakozá sok meg ala kí −
tá sá ban és fej lesz té sé ben, a ha tá ro kon tú li szak mai, ke res ke del mi kap cso la tok ál tal
a ta gok ha tár men ti együtt mű kö dé sé ben. Cél juk az egy sé ges in for má ci ós bá zis és a
mű köd te tést biz to sí tó rend szer lét re ho zá sa, vál lal ko zá si öve ze tek és vám sza bad te rü −
le tek lét re ho zá sá nak kez de mé nye zé se a há rom or szág ha tá ros tér sé ge i ben, az üz le ti
kap cso la tok köz ve tí té se, nem zet kö zi tá mo ga tá sok meg szer ve zé se, egy sé ges tér sé gi
fel lé pés a ré gió fej lesz té se ér de ké ben a sa ját ön kor mány za ti és ál la mi szer vek nél,
aján lá sok ké szí té se a ha tár át ke lés meg kön  nyí té se ér de ké ben

A szö vet sé get 12 ta gú ta nács irá nyít ja (há rom or szág ból 4−4 fő), szék he lye Sá tor −
al ja új he lyen a Zemp lé ni Re gi o ná lis Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány iro dá já ban van. Az
iro da ügy ve ze tő je egyút tal a szö vet ség el nö ke.

A szö vet sé get há rom vál lal ko zás fej lesz tő köz pont kö töt te meg, de az együtt mű kö −
dés ál tal érin tett, szóba jöhető te rü le tek sok kal na gyob bak, mert szlo vák rész ről a ta −
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nács tag ja lett a Nagymi há lyi Já rá si Hi va tal elöl já ró ja, a szlo vák ke res ke del mi és ipar −
ka ma ra kas sai re gi o ná lis iro dá já nak ve ze tő je, és a nagyka posi vál lal ko zói köz pont nak
együtt mű kö dé si szer ző dé se van a terebe si já rá si hi va tal mel lett mű kö dő Phare−tá mo −
gatású Re gi o ná lis Ta nács adó és In for má ci ós Szol gá lat tal. Szlo vá ki á ban te hát a kas −
sai, a nagymi há lyi és a tőketerebe si já rás ra ter jed ki a szö vet ség ha tó kö re. Uk rán
rész ről az ung vá ri iro da tag ja a me gyei ad mi niszt rá ció, a vál la la tok és a PRIMOM Vál −
lal ko zás élén kí tő Ala pít vány (Nyír egy há za) ál tal 1995 de cem be ré ben lét re ho zott ha tár
men ti inter re gionális vál lal ko zás fej lesz té si szö vet ség nek is, így az egész Kár pát al ja
me gyé ben kí nál ja szol gál ta tá sa it. A ma gyar fél a me gyei re gi o ná lis vál lal ko zás fej lesz −
tő köz pont al köz pont ja, s ilyen mi nő sé gé ben szin tén tag ja lett a PRIMOM ál tal lét re −
ho zott uk rán–ma gyar ha tár men ti együtt mű kö dés nek, te hát te vé keny sé ge Bor sod me −
gyé re és Szabolcs−Szatmár−Bereg me gyé re is ki hat. Tény le ge sen azon ban a köz vet le −
nül részt ve vő és hasz not re mé lő te rü let en nél jó val ki sebb, az együtt mű kö dé si zó na
mint egy 50 km−es su ga rú kört je lent, amely nek a cent ru ma a szlovák−ukrán− mag yar
hár mashatár ra esik.

A szö vet ség tag jai ar ra szá mí ta nak, hogy szer ve ze tük más, ha son ló tö rek vé sű
szer ve ze tek há ló já nak egyik lánc sze me ként mű kö dik. Ezek a (nagy) szer ve ze tek kö vet −
ke zők, a na gyobb tól a ki seb bek fe lé ha lad va: a Kö zép−eu ró pai Kez de mé nye zés (KEK),
a Kö zép−eu ró pai Sza bad ke res ke del mi Meg ál la po dás (CEFTA), Kár pátvidé ki Ré gi ók
Együtt mű kö dé se (Krosno), Kár pá tok−Ti sza Ala pít vány (Nyír egy há za), Kár pá tok
Eurorégió (Deb re cen), Kár pá ti Ka ma rák Szö vet sé ge (Mis kolc–Lil la fü red), Kár pá tok
Határ men ti Gaz da ság fej lesz té si Szö vet ség (Nagykapos), Kárpát−Eurorégió Fej lesz té sé −
ért Ala pít vány (Kas sa) és az ön kor mány zat ok kö zött ki ala kult kap cso la tok.

A ta gok azt a le he tő sé get akar ják ki hasz nál ni, ami az egy más mel lett fek vő tér sé −
gek komp le men ta ri tá sá ból adó dik. Az ered mé nyek már lát sza nak, mert a kül ke res ke −
de lem ben az érin tett me gyék kel az or szá gos ada tok hoz ké pest nőtt a for ga lom in ten −
zi tá sa. Cél juk a gaz da sá gi együtt mű kö dés fej lesz té se, en nek ér de ké ben a ver seny ké −
pes áru alap ok men  nyi sé gé nek nö ve lé se, a kom mu ni ká ci ós ös  sze köt te té sek fej lesz té −
se, a tő ke von zás ké pes sé gé nek ja ví tá sa, az élet mi nő ség ja ví tá sa, a köz le ke dés köny  −
nyí té sét je len tő ha tár át ke lő he lyek mo der ni zá lá sa, il let ve meg nyi tá sa. A meg nyi tás ra
ja va solt át ke lő he lyek a kö vet ke zők: Bereg surány Uk raj na fe lé, Dámoc, Hol ló há za, Fel −
sőreg mec Szlo vá kia fe lé. A meg lé vő utak jel zik, hogy szer ves gaz da sá gi kap cso la tok
új ra é pí té sé ről van szó.

Tevékenyégük ered mé nye ként meg nyílt 1997−ben egy iro dá juk Kirá ly helme cen
(Szlo vá kia), Kár pát al ját 1998−ban kü lön le ges gaz da sá gi öve zet té nyil vá ní tot ták. 1996−
tól te le ví zi ós gaz da sá gi mű sort su gá roz nak ha von ta Sá tor al ja új hely ről ma gyar, szlo vák
és uk rán nyel ven. Ne gyed éven te meg je le nik há rom nyel ven a Kár pá tok Gaz da sá gi
Szem le (Dankó 1999).

4. Eurorégiós kap cso la tok a ma gyar–szlo vák ha tár men tén

4.1. Az eurorégiós együtt mű kö dés jo gi ke re tei

A Mad rid ban el fo ga dott 1981−es ke ret egyez mény az eurorégiós együtt mű kö dé sek
nem zet kö zi jog ala nyi sá gát az érin tett or szá gok ál lam kö zi szer ző dé se i hez kö töt te. Ez a
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sza bá lyo zás a gya kor lat ban sok ne héz sé get oko zott. Ezek kö zött a leg fon to sabb az
volt, hogy nem le he tett az együtt mű kö dő szer ve ze tek nek nem zet kö zi jog ala nyi sá guk,
ami nek hi á nyá ban nem pá lyáz hat tak önál ló an eu ró pai fej lesz té si ala pok ra, nem ve het −
tek fel köl csö nö ket, nem ren del kez het tek önál ló va gyon nal, így nem vál lal hat tak részt
gaz da sá gi fej lesz té sek ben sem. Ezért 1995−ben az Eu ró pa Ta nács ki egé szí tő jegy ző −
köny vet fo ga dott el a ke ret egyez mény hez, mint aho gyan azt ko ráb ban már em lí tet tük.
Esze rint a nem zet ál la mi szint alat ti ön kor mány zat ok nak jo guk van nem zet kö zi szer ző −
dé sek meg kö té sé re, ha az il le tő or szág alá ír ja ezt a ki egé szí tést. Ez a sza bá lyo zás
nem sem mi sí ti meg a nem zet ál la mi szu ve re ni tás el sőbb sé gét, de rész le ges nem zet −
kö zi jog ala nyi sá got ad az eurorégiók nak. A ne héz sé gek azon ban ez zel sem szűn tek
meg, mert ha bár a nyu gat−eu ró pai eurorégiók most már ren del kez nek nem zet kö zi jog −
ala nyi ság gal, a kö zép− és ke let−eu ró pai kor má nyok még min dig szű kí tő en ér tel me zik
az egyéb ként tág ha tá ro kat le he tő vé te vő ke ret egyez ményt. Ez pe dig ne he zí ti az
együtt mű kö dést, a eurore gionális fej lő dést (Grúber 2002, 194–209.).

2001−ben a ma gyar és a szlo vák kor mány meg kö töt te a he lyi ön kor mány zat ok és köz −
igaz ga tá si szer vek ha tá ron át íve lő együtt mű kö dé sé ről szó ló egyez ményt. A köz jo gi ala −
pok hi ány mi att csak ar ra vál lal hat tak kö te le zett sé get, hogy köl csö nö sen tá jé koz tat ják
köz igaz ga tá si szer ve i ket az együtt mű kö dé si le he tő sé gek ről és tá mo gat ják a már meg lé −
vő együtt mű kö dé se ket. A ha tá ron át nyú ló eurorégiók te hát nem ren del kez nek jo gi sze −
mé lyi ség gel, sa ját ne vük ben nem vál lal hat nak kö te le zett sé ge ket. Az együtt mű kö dé sek
te hát ar ra szo rít koz nak, hogy aján lá so kat fo gal maz nak meg, cé lo kat tűz nek ki, prog ra −
mo kat és stra té gi át dol goz nak ki. Ezt az aka dályt úgy pró bál ják az eurorégiók át hi dal ni,
hogy mind két fél a sa ját or szá gá nak te rü le tén is lét re hoz eurorégió né ven ma gán jo gi for −
má ban egy szer ve ze tet (egye sü let, köz hasz nú tár sa ság, köz ala pít vány), majd ez a két
szer ve zet köt egy más sal együtt mű kö dé si meg ál la po dást.

� A táb lá zat ban fog lal tak nál több eurorégió is van, de en nek az az oka, hogy nincs
sza bá lyoz va, mely szer ve ze tek jo go sul tak a ne vet hasz nál ni, emi att ba rá ti tár sa sá −
gok, egye sü le tek is föl ve szik, hasz nál ják a meg ne ve zést.

� Az eurorégiók meg ala ku lá sa fon tos fej le mény. Mi vel tény, hogy a leg több eurorégió
a ma gyar–szlo vák ha tár men tén jött lét re, ez azt je len ti, hogy az ala pí tók itt a leg −
fel ké szül teb bek az együtt mű kö dés re, itt lát ják a leg több le he tő sé get a kap cso lat −
fel vé tel re.

� Az eurorégiók mint egy leg ma ga sabb szin tű ke re tei az együtt mű kö dés nek köz vet le −
nül a kor mány za ti szint alat t. Emi att el fe dik azt a tényt, hogy ha té kony, si ke res mű −
kö dé sük csak ak kor va ló sul hat meg, ha „alat tuk”, az az a he lyi tár sa dal mak ban az
egyé nek és a ci vil szer ve ze tek ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé sé nek sű rű há ló za ta
alkul ki. Az eurore gionális „moz ga lom” lé nye ge az együtt mű kö dés tár sadal ma −
sodása. Enélkül csak üres ke ret az eurorégió, amely al kal mi nyer tes pályza tok se −
gít sé gé vel még lét re is hoz hat va la mi lyen fon tos ob jek tu mot, de a kö zös ér de ket
az együtt mű kö dés re meg te rem te ni nem tud ja.

� Előt tünk ál ló fel adat, kö zös ku ta tá si fel adat an nak föl tá rá sa, hogy a két or szág ha tár
men ti tér sé ge i nek tár sa dal mi szö ve te mi lyen szer ve ző dé se ket ho zott lét re, és ezek −
ben mi lyen (szel le mi és anya gi) ér de kek kö tik ös  sze a ha tár két ol da lán lé vő ket.

� Va ló szí nű, hogy a ci vil tár sa dal mi együtt mű kö dés ben is aszim met ri kus vi szo nyo kat
ta lá lunk, mint az élet más te rü le tén, kezd ve a mun ka vál la lás tól a tő ke ki he lye zé sig
be zá ró lag.
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� Va jon ez az aszim met ria mi lyen re ak ci ó kat vált ki a má sik fél ben? Ha nem egyen −
ran gú fe lek, ha nem ha son ló sú lyú szer ve ze tek ön kén tes, kö zös ér de ket ki fe je ző
együtt mű kö dé sé ről van szó, ak kor mi lyen cse lek vés sor in dul el a más ér de kek
men tén szer ve ző dő fél ben?

Az eurorégiókról nem szük sé ges olyan is me re te ket kö zöl ni, ame lyek már amúgy is
is mer tek a köz vé le mény előtt egyéb pub li ká ci ók, il let ve a szer ve ze tek sa ját hon lap jai
alap ján. Ezért két gon do lat kö ré szö vöm a le írást.

a) Tö rek szem be mu tat ni az egyes eurorégiók lét re jöt té nek el ső sor ban ma gyar or −
szá gi moz ga tó ru gó it. A szer ve ze tek szlo vá ki ai ol da lá nak be mu ta tá sa, rend sze re zé se,
a moz ga tó ru gók föl tá rá sa még előt tünk ál ló fel adat.

b) Egy eurorégió, az Ipoly Eurorégió kap csán tö rek szem be mu tat ni a szer ve ze tek −
nek azt a gaz dag bok rát, ame lyek lét re hoz ták, il let ve má ig mű köd tet nek egy− e gy rend −
szert.

5. ábra. Eurorégiók a ma gyar–szlo vák ha tá ron

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

8. táblázat. Eurorégiók a ma gyar–szlo vák ha tá ron

For rás: Sa ját gyűj tés.
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4.2. A Hár mas Du na−vi dék Eurorégió

A Hár mas Du na−vi dék Eurorégiót 2001−ben ala pí tot ta Győr−Moson−Sopron me gye Köz −
gyű lé se és a Csallóköz−Mátyusföld Re gi o ná lis Tár su lás. Szék he lye Győr ben, a me gyei
köz gyű lés hi va ta lá ban van, míg Dunasz er da he lyen a re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség
iro dá ja lát ja el a szer ve zé si fel ada to kat. Az eurorégió nem jo gi sze mély, kép vi se le té re
a so ros el nök sé get adó szer ve zet kép vi se lő je jo go sult.

Az eurorégió te rü le te Győr−Moson−Sopron me gyé re, Szlo vá ki á ban a Dunasz er da he −
ly i, a Galán tai és a Vágsel lyei já rás ra ter jed ki. 6162 km2 te rü let tel és 696 940 la kos −
sal (2000−ben) ren del ke zik. A szlo vá ki ai te rü le tek la kos sá gán be lül a nem ze ti sé gi
meg osz lás sze rint a több sé get a ma gyar nem ze ti sé gű la ko sok te szik ki.

6. ábra. A Hár mas Du na−vi dék Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

Az eurorégió leg főbb szer ve a ta nács, amely mind két rész ről 14−14 fő ből áll, de az Ala −
pí tó Ok irat nem tisz táz za a Ta nács mű kö dé si rend jét. Az el nök ség ma gyar or szá gi és
szlo vá ki ai el nök sé gi ta go za tok ból áll, 5−5 fő vel. Az el nö ki tiszt sé get éven ként vál ta koz −
va a Csallóköz−Mátyusföld Re gi o ná lis Tár su lás el nö ke, il let ve a Győr−Moson−Sopron
me gyei köz gyű lés el nö ke lát ja el. Az eurorégió mun ká ját mun ka bi zott sá gok se gí tik. Az
eurorégió ad mi niszt ra tív szer ve a tit kár ság, s a tit ká ri fel ada to kat mind két ol da lon 1–1
fő vég zi Győr ben, il let ve Dunasz er da he lyen. Az Eurorégió költ ség ve tés ének be vé te li ol −
da lán a ta gok be fi ze té sei áll nak. Eh hez hoz zá jön még a pá lyá za to kon nyert for rá sok
ös  sze ge is.

Je len tős ered mény nek mond ha tó, hogy a Győr−Moson−Sopron me gyei ön kor mány −
zat tá mo ga tá sá val, va la mint a KSH me gyei hi va ta lá nak és a nagy szom ba ti ke rü let sta −
tisz ti kai hi va ta lá nak köz re mű kö dé sé vel meg szü le tett a tér ség sta tisz ti kai ki ad vá nya,
amely együtt mu tat ja be az eurorégió ál tal le fe dett te rü le tet.
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El ké szült a ma gyar or szá gi ol da lon dol go zó Ref lex Kör nye zet vé del mi Egye sü let gon −
do zá sá ban egy kö zös, inter neten hoz zá fér he tő kör nye zet vé del mi hon lap, Osztrák–Ma -
gyar–Szlovák Infolánc né ven. 

A győ ri Ref lex egye sü let 1997−ben kez dett el fog lal koz ni az zal, hogy a kör nye zet vé −
de lem mel kap cso la tos vi ták ban egy pol gár, egy ci vil szer ve zet vagy egy ön kor mány za −
ti tár su lás is olyan jól in for mált le gyen, mint a ha tó ság. Ez az adat bá zis elő ször Győr −
ben ké szült el, ké sőbb bő vült me gyei és ré gi ós szint re, s 2001−ben ka pott a prog ram
az Eu ró pai Unió ma gyar or szá gi de le gá ci ó já tól pá lyá zat út ján pénz ügyi for rást ar ra a
cél ra, hogy a rend szert a ha tá ron túl ra is ki ter jes  szék. A pro jekt ben ma gyar or szá gi ol −
dal ról a Ref lex Egye sü let, va la mint a Nyu ga ti Ka pu Tér ség fej lesz té si Tár su lás, szlo vá −
ki ai ol dal ról a BROZ Egye sü let (Po zso nyi Re gi o ná lis Kör nye zet vé del mi Szö vet ség) és
a Csallóköz–Mátyusföld Re gi o ná lis Tár su lás (te hát az eurorégió szlo vá ki ai ol da la) vett
részt. A prog ram ban az oszt rák ol dal is je len van, a Kom munál Fó rum há rom ol da lú ön −
kor mány za ti együtt mű kö dés oszt rák ol da li szer ve ze te. Fel vet ték a kap cso la tot a bur −
gen lan di zöl dek kép vi se lő i vel is (Hardi 2001b).

4.3. Vág–Duna–Ipoly Eurorégió

1999. jú li us 3−án ír ta alá Pest me gye, Ko má rom−Esz ter gom me gye és Nyi tra ke rü let
az eurorégiós együtt mű kö dést a Neszmé lyről in du ló Tán csics ha jó fe dél ze tén, a Du na
szlo vák–ma gyar ha tár vo na lán, a „Híd ve rő Na pok” ke re tén be lül. Az eurorégió meg ala −
kí tá sát öt éves ci vil szer ve ze ti mun ka előz te meg, el ső sor ban a Rá kó czi Szö vet ség ke −
re te in be lül. Az eurorégió lét re ho zá sát se gí tet te a me gyei köz igaz ga tá si hi va tal, a mi −
nisz ter el nö ki hi va tal, a bel ügy mi nisz té ri um. Az együtt mű kö dé si meg ál la po dás hoz csat −
la ko zott a Kö zép−du nán tú li Te rü let fej lesz té si Ta nács, va la mint Fej ér és Veszp rém me −
gye Te rü let fej lesz té si Ta ná csa.

Szlo vá ki á ban ek kor még nem volt ke rü le ti ön kor mány zat, csak ke rü le ti hi va ta lok lé −
tez tek, de le gált kép vi se lők kel. Így a Džurin da kor mány egy mi nisz ter el nö ki ha tá ro zat −
tal ad ta ál dá sát az eurorégiós együtt mű kö dés re. Ez után ala kult meg az eurorégió
mun ka szer ve ze te Ta ta bá nyán és Nyi tra ke rü let ben. A mun ka szer ve zet a Vág−Duna−
Ipoly Fej lesz té si kht, amely önál ló jo gi sze mély ként ke rült be jegy zés re. Fel ada ta az
eurorégió cél ki tű zé se i nek meg va ló sí tá sa, me lyet pá lyá za to kon va ló rész vé tel lel kí ván
meg va ló sí ta ni, mi vel más for rá sok kal nem ren del ke zik az eurorégió. Két tit kár ság se −
gí ti a mun kát, az egyik Ta ta bá nyán, a má sik Nyitrán. 

Az eurorégió lét re ho zá sá nak egyik leg fon to sabb oka az volt, hogy a ci vil szer ve ze −
tek és ön kor mány zat ok ko ráb ban meg lé vő kap cso la ta it egy ma ga sabb szint re kí ván −
ták emel ni. Cél juk az uni ós csat la ko zás ra va ló fel ké szü lés volt, a gaz da ság, a kul tú −
ra, a tu riz mus ös  sze han golt fej lesz té se, a te rü let fej lesz tés és a te rü let ren de zés ösz  −
sze han go lá sa, az Eu ró pai Unió kö zös sé gi fi nan szí ro zá si prog ram ja i ban va ló ered mé −
nyes rész vé tel, az in for má ció cse re fel tét ele i nek ki épí té se, biz to sí tá sa, kö zös pro jek −
tek, prog ra mok ki dol go zá sá nak le bo nyo lí tá sa, tá mo ga tá sa.

Az eurorégió olyan fel ada to kat is ma gá ra vál lalt, mint a ko má ro mi vas úti Du na−híd
ta nul mány ter vé nek el ké szí té se. Leg lát vá nyo sabb ered mé nyük az éven te meg ren de −
zés re ke rü lő „Híd ve rő Na pok” prog ram so ro zat. En nek az egyik nap ja min dig po li ti kai
tar tal mú ta nács ko zás, ahol egy részt át te kin tik az eurorégiós együtt mű kö dé si le he tő −
sé ge ket. 
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Meg ál la po dást kö töt tek más eurorégiókkal, így a szlo vák−len gyel Tát ra Eurorégió −
val és a cseh–len gyel Szi lé zia Eurorégió val. A társ−eu rorégiókkal kö zö sen 2002 nya −
rán egy fel hí vást fo gal maz tak meg („neszmé lyi fel hí vás”), mely nek cél ja a vi seg rá di or −
szá gok ban mű kö dő eurorégiók szö vet sé gé nek lét re ho zá sa és lét re jö het a Vi seg rá di
Or szá gok Eurorégiós Ta ná csa. Ez egy részt a ha son ló hely zet ben lé vő eurorégiók mű −
kö dé sét se gí te né elő, más részt na gyobb ér dek ér vé nye sí tést je len te ne.

Az eurorégió mű köd te ti az Eu ró pai In for má ci ós Pon tot is, mely nek fel ada ta az Eu −
ró pai Unió mű kö dé sé ről, a csat la ko zás fel tét ele i ről, a csat la ko zá si fo lya mat ról, EU−s
pá lyá za ti le he tő sé gek ről va ló tá jé koz ta tás.

Ed dig a Phare CBC−ből két prog ram ra ka pott az eurorégió tá mo ga tást. Az egyik az Eu −
ró pa pol gár kép ző aka dé mia meg szer ve zé se, a má sik a Du nai zöld fo lyo só prog ram volt.

Az el ső meg tar tott sze mi ná ri um ke re té ben 2001 áp ri li sá ban az eurorégió te rü le tén
mű kö dő kis− és kö zép vál lal ko zá sok ve ze tő i nek nyúj tot tak kép zést az Eu ró pai Uni ó ról.
A prog ram cél ja és fel ada ta, hogy a Vág−Duna−Ipoly Eurorégió te rü le tén élők be kap cso −
lód has sa nak az uni ós ál la mok ban már rég óta si ker rel mű kö dő, az Eu ró pai Uni ó ról
nap ra kész is me re te ket nyúj tó in téz mé nyek rend sze ré be. En nek ér de ké ben meg ál la po −
dást kö tött a bol cholti Eu ró pai Pol gár kép ző Aka dé mi á val (ESTA).

A zöld fo lyo só egy kör nye zet vé del mi prog ram, mely nek lé nye ge a du nai víz lép cső
okoz ta táj se bek hely re ál lí tá sa a Du na szlo vák–ma gyar ha tár sza ka szán. En nek egyik
fon tos ele me a Neszmély−Süttő kö zöt ti sza kasz tájre ha bil itá ciós prog ram ja. A prog ram
ki emel ten ke ze li a tér ség ben ta lál ha tó szi ge tek élő vi lá gá nak meg óvá sát és olyan
hasz no sí tá sát, amely biz to sít ja a pá rat lan élő vi lág fenn ma ra dá sát, a szi ge tek élet ben
ma ra dá sát.

Az ide gen for gal mi terv ke re té ben egy tu risz ti kai lel tár ké szült. Fel mér ték az
eurorégióban zaj ló tu risz ti kai be ru há zá so kat. Az eurorégió cél ja ugyan is az, hogy az ide
ér ke ző tu ris tát bent tart sa az eurorégión be lül. Ab ban a sze ren csés hely zet ben van ez a
te rü let, hogy négy ki rá lyi vá ros sal büsz kél ked het: itt van Esz ter gom, Vi seg rád, Veszp rém
és Szé kes fe hér vár, Nyitrát pe dig a szlo vá kok a szlo vák ság böl cső jé nek te kin tik.

Az eurorégiók hely ze te ál la mi szin ten nincs ren dez ve. Az eurorégió tö rek vé se, hogy
költ ség ve té si for rást sze rez zen az eurorégiók mű kö dé sé hez. Az ed di gi te vé keny sé gü −
ket pá lyá za ti for rá sok ból fe dez ték. Ezek kö zül a leg je len tő sebb a ma gyar–szlo vák
Phare−CBC prog ram. 

El ké szí tet ték 2001 no vem be ré ben a „Ma gyar–szlo vák ha tár men ti együtt mű kö dés
prog ram ját”, mely tu laj don kép pen a Vág–Duna–Ipoly Eurorégió te rü let fej lesz té si prog −
ram ja. Tö rek vé se, hogy az el múlt idő szak ban el ké szült nyolc ope ra tív prog ram és
újabb prog ra mok ke re te ként funk ci o nál jon. 
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7. ábra. Vág−Duna−Ipoly Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té

A prog ram ki dol go zá sa so rán alap do ku men tum ként a ma gyar–szlo vák Phare ha tár
men ti együtt mű kö dé si prog ram ke re té ben el ké szült „Kö zös Prog ra mo zá si Do ku men −
tum 2000–2006”−t vet ték fi gye lem be. Emel lett irány mu ta tó ként hasz nál ták a már el −
ké szült re gi o ná lis és me gyei fej lesz té si prog ra mo kat, kon cep ci ó kat és ter ve ket. A
prog ram el ké szí té se so rán fi gye lem be vet ték a Nyi tra ke rü let ben élők, va la mint a Ko −
má rom−Esz ter gom me gye Szlo vák Ki sebb sé gi Ön kor mány za ti Szö vet sé gé nek fej lesz té −
si, együtt mű kö dé si el kép ze lé se it. 

A tér ség leg sú lyo sabb prob lé má ja az észak–dé li köz le ke dé si kap cso la tok hi á nya.
A Du na ki hasz ná lá sa mi ni má lis. Nincs a me gyé ben ös  sze füg gő ke rék pár út−há ló zat,
amely a tu riz mus to váb bi fej lesz té sé nek is gát ja le het. Nyi tra ke rü let jó köz úti kap cso −
la tok kal ren del ke zik, azon ban az utak mi nő sé ge nem meg fe le lő. A vas úti köz le ke dés −
ben ala csony a vil la mo sí tott sza ka szok ará nya. A Du na ki hasz ná lá sa a szlo vá ki ai ol −
da lon is mi ni má lis, de a kerékpárúthálózat ki épí té se előbb re tart, mint a ma gyar ol da −
lon (Hardi 2001a).

4.4. Ister–Granum Eurorégió

A Vág–Duna–Ipoly Eurorégión be lül meg ala kult az Ister–Granum ha tár men ti kis ré gió
Esztergom−Nyergesújfalu Kis tér sé gi Te rü let fej lesz té si Tár su lás, To kod és Toko daltáró
köz sé gek, va la mint a szlo vá ki ai Pár kány és a kör nye ző fal vak rész vé te lé vel. Je len leg
53 ma gyar or szá gi és 47 szlo vá ki ai te le pü lés tar to zik hoz zá. Az eurorégiót meg ala pí tó
te le pü lé sek kö zé tar toz nak a pi li si szlo vák fal vak is.
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Há rom fo lyó, a Du na, a Ga ram és az Ipoly ta lál ko zá sá nál fek szik ez az eurorégió.
A köz tük lé vő kap cso lat meg te rem té sé nek mo tor ja volt az Esztergom–Párkány kö zött
meg épült Má ria Va lé ria híd fel újí tá sa. Az óta új ból egy sé get ké pez het ez a ko ráb ban is
ös  sze tar to zó, a há rom fo lyó tor ko la tá nál fek vő vi dék. En nek mag ját a ko ráb bi ki rá lyi
és egy há zi ha tal mi köz pon tok (Esz ter gom, Vi seg rád) ad ják. Te rü le te meg ha lad ja a
2000 km2−t, hoz zá tar toz nak a Ko vács pa ta ki−he gyek, a Bör zsöny, a Pi lis és a Vi seg rá −
di−hegy ség. A te rü let har ma da ter mé szet vé del mi te rü let. Az egy ko ri prí má si bor vi dék
mai új ra egye sü lé se je gyé ben szer ve zik az Ister–Granum nem zet kö zi boru tat. Ha son ló
kin cset ér a ter mál víz is, amit Pár kány már hasz no sít is.

8. ábra. Ister–Granum Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

Az eurorégió leg fon to sabb dön tés ho zó szer ve a köz gyű lés. Tag jai a száz te le pü lés pol −
gár mes te rei, akik te le pü lé sük nagy sá gá tól füg get le nül egyen lő sza va za ti jog gal ren del −
kez nek. A köz gyű lés mun ká ját elő ké szí ti a nyolc szak bi zott ság és az el nök ség elő ter −
jesz té sei, ame lyek re vo nat ko zó an a köz gyű lés hoz vég ső dön tést. A köz gyű lés Esz ter −
gom ban, a Vár Lo vag ter mé ben ülé se zik. Az ülé se ket az el nök és az al el nök ve ze tik.

A köz gyű lés éves mun ka terv alap ján dol go zik. Főbb cél ja ik: te her komp épí té se Pár −
kány és Esz ter gom kö zött, di ák cse rék, bo rút meg szer ve zé se, a fa lu si tu riz mus, a kul −
tu rá lis tu riz mus és a für dő tu riz mus fel len dí té se, fesz ti vá lok, sport ren dez vé nyek szer −
ve zé se, az V/c je lű hel sin ki fo lyo só Esztergom–Párkány fe lé te re lé se, a fo lyók vé del −
me.
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4.5. Du na Eurorégió

A ha tár men ti együtt mű kö dés ese mé nye it ele in te a Vág–Duna–Ipoly Eurorégió ke re té −
ben szer vez ték, de 2003−ban meg ala kult a Du na Eurorégió.16 A tér sé gi eurorégiós kap −
cso la tok ban ugyan is el ső sor ban a Du na men ti kis te le pü lé sek ér de kel tek, ezért ala kí −
tot tak kü lön szer ve ze tet. A kez de mé nye ző fél Neszmé ly köz ség ön kor mány za ta volt a
ta tai kis tér ség te rü let fej lesz té si tár su la tá val együt t, és a szlo vá ki ai part ner pe dig Búcs
(Búč) köz ség. Ezen kí vül is szá mos, az eurorégió ha tá ra in túl nyú ló ha tá sú kez de mé nye −
zés ta lált ter mé keny ta laj ra a tér ség ben (pl. Vi seg rá di Együtt mű kö dés, a Vi seg rá di Or −
szá gok eurorégiói kö zöt ti együtt mű kö dés, Eu ró pai Pol gár kép ző Aka dé mia stb.). 

A kö ze li Bu da pest–Bécs au tó pá lya a kis te le pü lé sek nek meg fe le lő el ér he tő sé get
biz to sít. Tu risz ti kai szem pont ból a tér sé get eu ró pai je len tő sé gű ke rék pár utak sze lik
át. Ezek kö zül ki emel ke dik a Passau–Budapest Du na men ti (több nyi re ki épí tet len) ke −
rék pár út.

A Du na−völgy kö zép ső, Ko má rom és Nyergesúj falu kö zöt ti sza ka szát az ipar szin te
min den, el ső sor ban nyers anyag− és mun ka erő igé nyes ága za ta érin tet te, va la mint
nagy víz igé nyű ága za tok. A la kos ság kö ré ben az or szá gos át lag nál ma ga sabb volt az
ipar ban fog lal koz ta tot tal ará nya és a te rü le ten gya kor la ti lag egé szen a 80−as évek vé −
gé ig a szo ci a lis ta ipar szer ke zet do mi nan ci á ja ér vé nye sült. A leg je len tő sebb ipa ri köz −
pont Almás füzítő volt. A nagy nyers anyag igé nyű ál la mi vál la la tok szin te ki vé tel nél kül
a volt Szov jet uni ó ból kap ták a fel dol go zan dó alap anya go kat. Így mű kö dött az olaj fi no −
mí tó (Szőny) a tim föld gyár (Al más fü zi tő), a szin te ti kus mű szál gyár tá sa (Nyergesúj −
falu). He lyi nyers anya got dol go zott fel a ce ment gyár tás, a cel lu lóz− és pa pír gyár tás (Lá −
bat lan), a mész kő ki ter me lés (Pisz ke, Süt tő, Tar dos bánya), a cu kor gyár tás (Ác s). A
nyers anyag igény ki elé gí té se a Du nán mint szál lí tá si fo lyo són tör tént. Almás füzítő az
egyik leg for gal ma sabb ipa ri ki kö tő nek szá mí tott több év ti ze den ke resz tül. A nem zet −
kö zi ke res ke del mi flot ta el ső sor ban nyers anya got ho zott, és kész− vagy fél kész ter mé −
ket szál lí tott ke le ti pi a cok ra. Ezek az üze mek vál ság ba ke rül tek a ke le ti pi a cok ös  sze −
om lá sa után. 

A gaz da sá gi szer ke zet vál tás több éves ké sés sel in dult meg. A volt szo ci a lis ta nagy −
vál la lat ok kö zül azok vol tak ké pe sek meg ma rad ni, ame lyek idő ben el kezd ték a ter −
mék szer ke zet vál tá sát és ko mo lyabb nyu ga ti be szál lí tá so kat is vé gez tek. A Du na
egyen lő re nem nyer te vis  sza ko ráb bi je len tő sé gét a te her szál lí tás ban. Meg lé vő, ko ráb −
ban ipa ri ter mé kek be− és ki ha jó zá sá val fog lal ko zó ki kö tői ke re sik funk ci ó ju kat, amely
a Du na völgy ezen sza ka szá nak táj re ha bi li tá ci ó ját kö ve tő en az ide gen for ga lom le het.

A szlo vá ki ai ol da lon még ilyen köz pon tok sin cse nek. Az eurorégió két köz pont ja
Neszmé ly és Búcs is fa lu. Azt mond hat juk ró luk, hogy sa ját or szá guk ban pe ri fé ri kus
el he lyez ke dé sű ek, de meg je len tek a vá ro si be köl tö zők, akik mi att agg lo me rá ci ós jel −
le get kap tak. Mi vel ha gyo má nyos tá ji ér té ke i ket meg őriz ték, a tu risz ti ka és a sző lé −
szet−bo rá szat az a két gaz da sá gi te rü let, ame lyek nek a hasz no sí tá sa egy új tí pu sú fej −
lő dés le he tő sé gét te rem ti meg.
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16 A Duna Eurorégió települései a 2003−as alakuláskor a Tatai kistérségbõl (Magyarország): Baj,
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna. A
Hídverõ Társulás települései (Szlovákia): Bátorkeszi, Búcs, Csallóközaranyos, Dunamocs,
Dunaradvány, Hetény, Izsa, Karva, Madar, Marcellháza, Pat, Virt, Vágfüzes. A Duna Eurorégió Duna
menti partnertelepülései: Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Almásfüzitő, Ács.



Az el ső na gyobb vo lu me nű ter ve zé si−fej lesz té si pro jekt je a Du na Eurorégió ide gen −
for gal mi prog ram ja, amely az Eu ró pai Unió Phare CBC prog ram já nak kis pro jekt alap já −
ból nyert tá mo ga tást. A prog ram cél ja egy részt a tér ség ma gyar or szá gi te le pü lé se i nek
tu risz ti kai fej lesz té sei le he tő sé ge i nek fel tá rá sa és rend szer be fog la lá sa, más részt né −
hány, a tér ség tu riz mu sá nak, és kü lö nö sen a ha tá ron át nyú ló kap cso la tok fej lő dé sé −
nek szem pont já ból kulcs fon tos sá gú pro jek tek ki dol go zá sa.

A ma gyar or szá gi Neszmé lyen, il let ve a szlo vá ki ai Búc son fo gal ma zó dott meg az Eu −
ró pa Fa lu gon do la ta, mely nek lé te sí té sé vel az eurorégió cél ja, hogy be mu tat has sa és
ápol has sa tér sé günk és Eu ró pa vi dé ki örök sé gét, a rég múlt és a je len kor vi dé ki kul −
tú rá ját. A szlo vá ki ai ol da lon meg nyer ték a Híd ve rő Tár su lást en nek a fon tos ügy nek.
Szán dé kuk az, hogy a te rü le tü kön mű kö dő szer ve ze tek együtt mű kö dé sét se gít sék,
erő sít sék jó szom szé di kap cso la ta i kat, ami hez jó ala pot biz to sí ta nak a már mű kö dő
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si rend sze rek, fej les  szék te rü let fej lesz té si prog ram −
ju kat, és dol goz za nak az eu ró pai in teg rá ció si ke rén.

Az Eurorégió neszmé lyi köz pont tal mű kö dő szer ve ze te a Du na Eurorégió Kht. En −
nek fel ada ta a Du na Eurorégió cél ja i nak meg va ló sí tá sa. El ső sor ban ide gen for gal mi
fej lesz té se ket va ló sí tot tak meg. Ilyen az ide gen for gal mi prog ram, a Neszmé lyen és a
szlo vá ki ai Búc son (Búč) meg va ló sí tan dó Eu ró pa Fa lu meg va ló sít ha tó sá gi ter ve. El ké −
szült a tér ség Du na men ti te le pü lé sei ha jó ki kö tő i nek meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nya
is, hogy az Eu ró pai VII. köz le ke dé si fo lyo só mint ví zi út ha té ko nyab ban le gyen ki hasz −
nál va. A ter vek sze rint nagy ha jó ki kö tő, jacht ki kö tő, tu taj ki kö tő, vizi er dei is ko la, és
hajóskanzen fog épül ni a neszmé lyi Du na−par ton. Neszmé ly az Eurorégió irá nyí tá sá ban
is ve ze tő sze re pet ját szik és a tér ség ide gen for gal má nak szer ve ző köz pont já vá kí ván
vál ni. A ki kö tő fej lesz tés nagy ság rend je és a fej lesz tés komp le xi tá sa en nek az am bí ci −
ó nak fe lel meg. Min den év ben tu ris tá kat von zó ren dez vé nye ket tar ta nak. A prog ra mok
a Vi seg rá di or szá gok, va la mint Auszt ria fi a tal ja i nak nyúj ta nak sze rep lé si le he tő sé get.
Ezek so rá ban nem zet kö zi hír név re tet tek szert a Híd ve rő Na pok.

9. ábra. Du na Eurorégió, 2006

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.
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4.6. Ci vil szer ve ze tek bok ra az Ipoly Eurorégió körül17

Az Ipoly Eurorégió be mu ta tá sát ar ra hasz ná lom föl, hogy egy rész le te sebb le írás sal ér −
zé kel tet hes sem, mi lyen tár sa dal mi moz gá sok, szer ve ze ti újí tá sok ré vén bon ta ko zik ki,
erő sö dik meg, ho gyan vá lik moz ga lom má egy eurorégiós szer ve zet.

Az Ipoly-táj Fej lesz té si Ala pít vány
Az ala pít vány lét re jöt te a Nép mű ve lé si In té zet szak em be re i nek te vé keny sé gé hez kö tő −
dik. Az in té zet ne ves nép mű ve lői a rend szer vál tás kö rü li évek ben mi nő sé gi vál tás ra
tö re ked tek, te vé keny sé gük kö zép pont já ba a kö zös ség fej lesz tést ál lí tot ták. Ők hoz ták
lét re en nek nyo mán a Kö zös ség fej lesz tők Egye sü le tét, amely egye sü let úgy akart gon −
dos kod ni a kö zös ség fej lesz tés szak ma i sá gá nak meg őr zé sé ről, hogy lét re hoz ta an nak
mű he lyét, a Kö zös ség szol gá lat Ala pít ványt 1992−ben (Beke 2001). Ba las sa gyar ma ton
1993−ban kezd te meg mű kö dé sét az ala pít vány re gi o ná lis iro dá ja, amely két évi ered −
mé nyes mun ka után önál ló sult 1995−ben Ipoly−táj Fej lesz té si Ala pít vány né ven. Az ala −
pí tó ok irat az ala pít vány te vé keny sé gé nek te rü le tét az Ipoly má sik ol da lá ra is ki ter jesz −
tet te, ami nek az volt a va ló ság alap ja, hogy már eb ben az idő ben is foly tak kö zös Ipoly−
völ gyi fej lesz té si mun kák. 1995−ben az Ipoly két part já ról Széc sénykében (Sečianky)
ös  sze gyűlt 54 pol gár mes ter rel kö zös nyi lat ko za tot fo gad tak el az Ipoly−völ gyi örök ség
ápo lá sá ról, és en nek ér de ké ben az in téz mé nyek és szer ve ze tek együtt mű kö dé sé ről.

Az Ipoly−táj Fej lesz té si Ala pít vány ma ga is több szer ve zet lét re ho zá sá nál bá bás ko −
dott, de ki emel ke dő en fon tos volt te vé keny sé ge a ha tá ron túl nyú ló kap cso la to kat il −
le tő en is. Kez det ben a nem zet kö zi ta pasz ta lat cse ré nek (Cseh or szág, Fran cia or szág)
tu laj do ní tot tak nagy je len tő sé get, ami nek kö vet kez té ben gya kor la ti se gít sé get is tud −
tak nyúj ta ni Ba las sa gyar ma ton az er dész kép zés be in dí tá sa kor, mert fran cia kap cso la −
tot és tan anya got köz ve tí tet tek. Hol land tá mo ga tás sal vi deó mű sor ké szí tői tan fo lya −
mot szer vez tek a tér ség ama tőr te le ví zi ó sa i nak.

A hely szel le me azon ban meg érin tet te őket, mert épp a kö zös ség fej lesz tés alap té −
te le i ből ki in dul va a he lyi ér de kek és he lyi cse lek vés fe lé kel lett el moz dul ni uk. Ez vi −
szont oda so dor ta a tag sá got és az ér dek lő dő ket az Ipoly−völ gye prob lé má i hoz. Meg −
szer vez ték leg si ke re sebb so ro za tu kat, az Ipoly Sza bad egye te met. Az Ipoly Sza bad −
egye tem cél ja az Ipoly−völ gy meg is me ré se, az itt élők kö zös sé ge i nek meg erő sí té se
volt. 1994 őszé től kezd ve 1997–1998−ig, az az négy éven át a té li hó na pok ban ál ta lá −
ban négy hét vé gén fog lal koz tak az Ipoly−völ gye ügye i vel. A kur zu su kon min dig vol tak a
má sik ol dal ról, Szlo vá ki á ból is ven dé gek. Az el ső sza bad egye te mi kur zus nak már az
lett az ered mé nye, hogy – fel is mer ve a történeti−környezeti−kul turális együtt élés szük −
ség sze rű ség ét – nyi latkoz ta tot fo gad tak el az Ipoly Öko−Eurorégió lét re ho zá sá ról. A kö −
vet ke ző sza bad egye te men már az eurorégió le he tő sé ge i ről tá jé ko zód tak. Meg ter vez −
ték az eurorégió lét re ho zá sá nak lé pé se it, ki dol goz ták az Ipoly Tér sé gi Együtt mű kö dés
kon cep ci ó ját (funk ci o ná lis bé ke, po li ti kai igény, gaz da ság, kör nye zet, kul tú ra té ma kö −
rök ben). A har ma dik sza bad egye te men Eu ró pa és ben ne a Kár pát−me den ce in teg rá ci −
ós tö rek vé se i ről hall gat tak elő adá so kat. 1997–1998−ra ki ala kult egy ha son ló gon dol −
ko dá sú, a ha tá ron át nyú ló kap cso la tok fej lesz té sé hez ér tő, szer ve zé si is me re tek kel
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17 A fejezet részlete Az Ipoly Eurorégió érdekérvényesítõ képessége című dolgozatomnak (2006. Miskolc,
kézirat). A Miniszterelnöki Hivatal megbízásából végzett kutatás témája: Az önkormányzatok és civil
szervezetek érdekérvényesítése. Témavezető: Bőhm Antal, MTA PTI, Budapest.



és am bí ci ó val ren del ke ző kb. 100 fős mag, akik 35 te le pü lés ről ér kez tek. Mind an  nyi −
an fo lya ma to san te vé keny ked tek ci vil szer ve ze tek ben, te hát ta pasz ta la ta ik vol tak a
tár sa dal mi kap cso la tok te rén. Kö rük ben ala kult szi lárd el ha tá ro zás sá az évek fo lya −
mán az Ipoly Eurorégió lét re ho zá sá nak ter ve. Az Ipoly−völgy ről a hall ga tók szak dol go −
za to kat ké szí tet tek kü lön fé le té mák ból. 

A sza bad egye tem költ sé ge it éven kén ti pá lyá za tok se gít sé gé vel fe dez ték, ami év fo −
lya mon ként 1,2–1,6 mil lió fo rin tot je len tett. A sza bad egye te met szer ve ző kö zös ség fej −
lesz tő sze mé lyi ség a ba las sa gyar ma ti mű ve lő dé si ház nép mű ve lő je volt.

A fen ti ek alap ján a kö vet ke ző meg ál la pí tást te het jük:
� Egy in téz mé nyi bá zis (a ba las sa gyar ma ti mű ve lő dé si ház) és an nak szak ér tő je si −

ke res kö zös ség fej lesz tő te vé keny sé get vég zett. Lét re jött a „csa pat”.
� A kö zös ség tag jai meg fo gal maz ták vé le mé nyü ket az Ipoly−völ gyé re vo nat ko zó an.
� El dön töt ték, hogy szer ve ze tet hoz nak lét re a meg fo gal ma zott igény nép sze rű sí té −

sé re.

Ipe¾ská únia (Šahy/Ipolyság, Szlo vá kia)
1991−ben a ma gyar or szág gyű lés – a szlo vák kor mán  nyal egyet ér tés ben – dön tött a
Du na−Ipoly Nem ze ti Park lét re ho zá sá ról kö zö sen a két or szág ban. Ez ré gi kö ve te lé se
volt a ter mé szet vé dők nek, mert a szlo vák fél egy 1975−ös mű sza ki fej lesz té si ta nul −
mány terv alap ján az Ipoly fo lyón duz zasz tó mű vet épí tett és emel lett ke reszt gá tak kal
„csa tor ná sí tot ta” a fo lyót. A szlo vák víz ügyi szer vek in do ka az volt, hogy a 140 km
hos  szú Ipoly, amely Szob nál tor kol lik a Du ná ba, igen sze szé lyes víz já rá sú. A fo lyó
meg za bo lá zá sá ra va ló sí tot ták meg azo kat a be ru há zá so kat, ame lyek azon ban csak ár −
víz vé del mi, me ző gaz da sá gi, és ener ge ti kai cé lo kat szol gál tak, és so sem vet tek fi gye −
lem be kör nye zet vé del mi ér ve ket. Le vág ták az Ipoly ka nyar ja it, hogy a nagy vi ze ket
gyor san le ve zes se, az Ipoly ba fo lyó kis vi ze ket duz zasz tó gá tak kal fog ták meg ön tö zé −
si cél lal. A be ru há zá sok so rán szám ta lan nem zet kö zi je len tő sé gű vi zes élő hely pusz −
tult el. A ke reszt irá nyú gá tak da ra bok ra sze lik a fo lyó élő vi lá gát. A mes ter sé ge sen ki −
ala kí tott szűk med rek ben nö ve ked tek az ár ví zi csú csok, ame lyek ma ga sabb gá ta kat
kí ván nak.

A ter mé szet rend jé be va ló dur va be avat ko zás el len a ma gyar és a szlo vák kör nye −
zet vé dők kö zö sen til ta koz tak. Ez volt a leg főbb in do ka az Ipoly Unió lét re ho zá sá nak
1993−ban. A szer ve zet for má ló dá sa két or szág ban zaj lott.

Ipoly sá gon (Šahy, Szlo vá kia) 1989−től kezd ve ta lál ko zott bi zo nyos rend sze res ség −
gel az a ba rá ti tár sa ság, akik nek a be szél ge té sei so rán fo gal ma zó dott meg va la mi lyen
tár sa dal mi cse lek vés szük sé ges sé ge. A ma gyar or szá gi ol da lon lé vő ba rá tok köz ve tí −
té sé vel ös  sze is mer ked tek olyan kör nye zet vé dő szer ve ze tek kel, köz tük a kör nyék leg −
je len tő sebb szer ve ze té vel, a Gön cöl Ala pít ván  nyal, akik a to váb bi ak ban meg ha tá ro zó
sze re pet ját szot tak a kö zös te vé keny ség ben. Az Ipolyság−Vác−Balassagyarmat vá ro −
sok hoz köt he tő kö zös kez de mé nye zé sek ered mé nye lett, hogy Ipe¾ská únia – Ipoly-
men te Kör nye zet vé del mi és Kul tu rá lis Egye sü let né ven ala kult meg 1992 de cem be ré −
ben Ipoly sá gon 4 szlo vák és 3 ma gyar kör nye zet vé dő kez de mé nye zé sé re. Az ala pí tó
ta gok az egye sü le tet il le tő en kö zös, ma gyar–szlo vák szer ve zet lét re ho zá sá ra tö re ked −
tek. Er re szlo vák ol da lon nem volt le he tő ség, mert a szlo vák tör vé nyek ér tel mé ben ha
az egye sü let va la mely tag ja nem szlo vák (il let ve 1992−ben nem cseh szlo vák) ál lam −
pol gár, ak kor bel ügy mi nisz te ri en ge dély szük sé ges. Mi vel pont ek kor zaj lott az or szág
ket té vá lá sa, ab ban egyez tek meg, hogy mind a két or szág ban kü lön−kü lön be jegy zik a
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szer ve ze tet. Így ke rült sor elő ször a szlo vá ki ai Ipeľská únia be jegy zé sé re 1993 ja nu −
ár já ban Szlo vá ki á ban, majd Ba las sa gyar ma ton né hány nap múl va az Ipoly Unió Nem −
zet kö zi Egye sü let be jegy zé sé re, amely nek a szlo vák Ipeľská únia is tag ja jo gi sze mély −
ként.

Tag sá gát olyan ter mé sze tes sze mé lyek, jo gi sze mé lyek és cso por tok al kot ják, akik
az Ipoly fo lyó víz gyűj tő jén ta lál ha tó ter mé sze ti és kul tu rá lis ér té kek vé del mé ben va ló
rész vé telt kö te les sé gük nek te kin tik. Az egye sü let nek je len leg 57 tag ja van. 

Az Ipeľská únia cél ja az Ipoly−völ gy el ső sor ban kör nye ze ti és eh hez kap cso ló dó kul −
tu rá lis ér té ke i nek meg óvá sa és ahol le het, az új ra élesz té se. Köz re mű köd nek a ré gió
öko ló gi ai prob lé má i nak meg ol dá sá ban, va la mint a hos  szú tá vú fenn tart ha tó fej lő dés
re gi o ná lis stra té gi á já nak ki dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban. Az Unió te vé keny sé −
gét az Ipoly tel jes víz gyűj tő te rü le tén (5150 km2) ki fej ti, szo ro san együtt mű köd ve ba −
las sa gyar ma ti szék he lyű test vér szer ve zet tel, az Ipoly Uni ó val. A két szer ve zet kül de té −
se és cél jai is azo no sak. A két szer ve zet kö zös fi lo zó fi á ja, hogy a fo lyó víz gyűj tő te rü −
le tét egy ös  sze füg gő te rü let nek kell te kin te ni és a prob lé má kat kö zö sen és komp lex
mó don kell meg ol da ni. Ezt a gon do la tot fe je zi ki az Unió jel mon da ta is: „Te kint sük a
fo lyót fo lyó nak, amely ös  sze köt és ne egy ha tár nak, amely el vá laszt!” Az Ipeľská únia
te vé keny sé gét négy fő cso port ba so rol ja alap sza bá lyuk:

1. Olyan ku ta tá sok szer ve zé se és a ben nük va ló rész vé tel, ame lyek nek cél ja, hogy
alap ként szol gál ja nak az Ipoly vi dék öko ló gi ai re ha bi li tá ci ó ját szol gá ló al ter na −
tív ter vek ki dol go zá sá hoz.

2. Se gít ség nyúj tás és együtt mű kö dés az Ipoly víz gyűj tő te rü le tén mű kö dő más ci −
vil szer ve ze tek kel.

3. A ré gió la kos sá ga kör nye ze ti tu da tos sá gá nak fej lesz té se a kör nye zet vé del mi
ok ta tás esz kö ze i vel.

4. A fenn tart ha tó ság szor gal ma zá sa és ér vé nye sí té se a me ző gaz da ság, er dé szet,
vi dé ki tu riz mus és öko tur iz mus te rü le tén, va la mint al ter na tív ener gia for rás ok és
köz le ke dé si mó dok be ve ze té sé nek szor gal ma zá sa.

Az Ipeľská únia ala pí tó tag ja né hány or szá gos és nem zet kö zi szer ve zet nek, mint pl. a
Szlo vák Fo lyam há ló zat nak vagy a Gön cöl Szö vet ség nek. 1997 de cem be re óta az IUCN
(Ter mé szet vé del mi Vi lág szö vet ség) tag ja.

A szer ve zet te vé keny sé gi kö re el ső sor ban a kör nye zet vé de lem hez tar to zik. Mun ká −
juk tá mo ga tá sá hoz ki ter jedt kap cso lat rend szer rel bír nak. Az aláb bi fel so ro lás azo kat
a szer ve ze te ket tar tal maz za, akik től pá lyá zat út ján pénzt kap tak. A ki ter jedt kap cso la −
to kat se gí ti a szer ve zet több, an go lul be szé lő mun ka tár sa, kö zü lük az egyik kör nye zet −
vé del mi szak mér nök, a má sik ag rár mér nök. Kü lö nö sen a kez dés éve i ben szá mí tot tak
so kat a bé ke szol gá la tos mis  szió kül döt te ként éve kig ná luk dol go zó ame ri kai és an gol
ön kén te sek. A meg nyert pá lyá za tok ad tak al kal mat a szak vég zett ség gel ren del ke ző
mun ka tár sak al kal ma zá sá ra. Az iro da kö ré kü lön bö ző ci vil szer ve ze tek szer ve ződ tek,
ne vük ben is kü lön fé le he lyek re tud nak pá lyáz ni.
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9. táblázat. Az Ipeľská únia kap cso lat rend sze re a pá lyá za ti pi a con

For rás: http://www.ipel skau ni a.sk/hu/spon sors_hu.htm l.

A szer ve zet te kin té lyét jel zi, hogy a kör nye zet vé de lem ben, a kö zös ség fej lesz tés ben, a
te rü let fej lesz tés ben el ért ered mé nye ik alap ján a szer ve zet ala pí tó ja lett 2000−ben az
ipolysá gi re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség (szlo vák rö vi dí tés sel: RRA) igaz ga tó ja. A fej −
lesz té si ügy nök sé gek ci vil szer ve ze tek Szlo vá ki á ban, ame lyek szer ző dést köt nek a mi −
nisz té ri um mal, bi zo nyos fej lesz té si, pá lyá zat írá si fel ada tok kö te le ző el vég zé sé re.
Ezért cse ré be meg kap ják költ ség ve tés ük 70%−át, a töb bit pi a ci kö rül mé nyek kö zött
kell megter mel niök. Ezek több nyi re to váb bi pá lyá za to kat je len te nek.

Mi vel mind a kör nye zet vé del mi te vé keny ség hez, mind a fej lesz té si te vé keny ség hez kö −
tő dő szer ve ze te ik ala pí tó tag jai kö zött van nak ön kor mány zat ok, sőt egy ki ala kult ha gyo −
mány sze rint pol gár mes ter ad ja az el nö köt, fo lya ma tos ál lan dó kap cso la tuk van az ön kor −
mány zat ok kal. Mi vel a kör nye zet vé de lem egyút tal egy bel ső szak mai kört is je lent, a ko −
ráb bi kap cso la tok élő kap cso la tok ma rad nak. Így pél dá ul meg ma radt a jó vi szony az zal a
ko ráb bi ala pí tó tagukkal, aki ké sőbb egye sü le ti el nök lett, majd szak ér tel me mi att a szlo −
vák kör nye zet vé del mi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, majd mi nisz te re lett az MKP ré vén.

A szer ve zet te kin té lyét nö ve lik kül föl di kap cso la tai. Te vé keny sé gük ré vén nem zet −
kö zi te kin tély re is szert tet tek. Az Ipoly men tén több ki sebb−na gyobb vi zes élő he lyet si −
ke rült a Ram sari Egyez mény ál tal vé dett te rü let té nyil vánít tat niuk18.
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18 A Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű nedves élőhelyekről, elsősorban mint a vízimadarak
tartózkodási helyéről szól. Az egyezményt 1971. február 2−án Ramsarban (Irán) írták alá, és 1975−ben
lépett hatályba. Szlovákia 1993. január 1−jén csatlakozott a Ramsari Egyezményhez. A Poiplie (Ipoly
menti) Ramsari terület 1998. február 17−én került feljegyezésre a Ramsar listába, a Nemzetközi
Jelentőségű Vizes Területek Jegyzékébe. Az Ipoly menti Poiplie Szlovákia déli részén található, a Nyitrai
kerület Lévai járásának és a Besztercebányai kerület Nagykürtösi járásának területén, Tesmag és
Ipolyhídvég községek között. Az Ipoly folyó a Ramsari terület magja, és utolsó töredéke a szabá −
lyozatlan folyó és öntésterülete meanderrendszerének. Ez a folyószakasz az egykori nagy kiterjedésű
lápok és rétek maradványa Közép−Szlovákia déli részén. A terület 410,87 ha kiterjedésű és az Ipoly
völgye utolsó nedves élőterülete. A területen nedves élőhelyek együttese található, magasabb rendű
növények és állatok sokszínűségével, főként a szabad vízfelületeken, magas növésű növényekkel borí−
tott mocsarakban, nedves réteken és ártéri erdőkön.
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Ipoly Unió (Vác–Ba las sa gyar mat)
Az Ipoly Unió lét re jöt te az ipolysá gi ba rá ti kör meg be szé lé se i ből nőtt ki. Egy szer re je −
gyez ték be a két szer ve ze tet Szlo vá ki á ban, il let ve Ma gyar or szá gon 1993−ban. A kö zös
te vé keny ség pe dig ös  sze for rott az Ipoly−táj Fej lesz té si Ala pít vány sza bad egye te mé vel,
mert mind két egye sü let tag jai és fő leg ve ze tői, eze ken a sza bad egye te mi kur zu so kon
ke res ték a meg ol dást az Ipoly−völ gy gond ja i ra.

A ba las sa gyar ma ti Ipoly Unió azon ban ve ze tő je ré vén szo ro san kap cso ló dott az or −
szá gos hí rű Gön cöl Ala pít vány hoz. Az ala pít ványt 1989−ben hoz ták lét re Vá cott, múlt −
ja az 1970−es évek ele jé ig nyú lik vis  sza. Ek kor ala kult meg az el ső göncölös csil la gá −
sza ti szak kör. Az ala pít vány az el múlt évek ben je len tős sze re pet töl tött be a kör nye −
zet− és ter mé szet vé del mi jog sza bály ok meg al ko tá sá ban, a „zöld” ci vil szer ve ze tek tá −
mo ga tá si rend sze re i nek lét re jöt té ben, a Du na−moz ga lom ban, a kör nye ze ti ál la pot fel −
mé ré sek vég zé sé ben, te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ban, így a Du na–Ipoly Nem ze ti
Park lét re jöt té ben, te rü le ti ter ve zés ben. Szá mos el is me rés ben ré sze sül tek, ame lyek
kö zül ki emel ke dik az 1994−ben meg ítélt Pro Natu ra díj. A szer ve zet ala pí tó tag ja az
Ökos zol gálat nak, a Zöld Pók Ala pít vány nak, a Kör nye zet vé del mi Ok ta tó köz pon tok Szö −
vet sé gé nek, tag ja a Ter mé szet vé del mi Vi lág szö vet ség nek (IUCN), to váb bá meg fi gye lő
a hel sin ki Pol gá rok Szö vet sé gé ben (hCa) és az Eu ró pai Klí ma há ló zat ban (ECN). Az ala −
pít vány köz pont ja a Gön cöl Ház, ahol a szer ve zet mun ka cso port jai székel nek.19

Az Ala pít vány fel ada ta, hogy ha té ko nyan tá mo gas sa az 1993−ban lét re ho zott Gön −
cöl Szö vet sé get és an nak tag szer ve ze te it iro dai inf rast ruk tú ra biz to sí tá sá val, gaz da −
sá gi és pénz ügyi szol gál ta tá sok kal, jog se gély szol gá lat tal stb. Je len leg 12 önál ló jo gi
sze mé lyi ség gel ren del ke ző tag szer ve ze te van.

Az ala pít vány kép vi se lői köz hasz nú te vé keny sé get el lát va sze re pet vál lal tak a kör −
nye zet− és ter mé szet vé del mi moz gal mak ér dek ér vé nye sí tő fel ada ta i nak el lá tá sá ban
is. Így az ala pít vány kép vi se lői több dön tés ho zó és ta nács adó bi zott ság (Or szá gos
Kör nye zet vé del mi Ta nács, KAC−bizottságok stb.) mun ká já ban vesz nek részt sza va za ti
jog gal, sőt a Gön cöl Ala pít vány ve ze tő je lett az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács
(OKT) el nö ke 2004−től. Az OKT a kor mány ta nács adó szer ve. Jo ga és kö te les sé ge,
hogy a ter ve zett kor mány za ti, ága za ti, tes tü le ti sza bá lyo zó kat és/ vagy fej lesz té si prog −
ra mo kat vé le mé nyez ze. A ta nács tag jai az ál lam igaz ga tás, a tu do mány, a gaz da sá gi
élet, va la mint a ci vil moz gal mak kép vi se lői. A ta nács a kör nye zet po li ti ka és jog al ko −

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje

19 A Közhasznú Szolgáltatások Munkacsoport feladata az alapítvány ingatlanjainak, így mindenekelőtt a
Göncöl Ház, valamint három budapesti ingatlan (a Süni és a Vadon szerkesztőség, a Térségi
Kutatások Intézetének munkaállomása és a margitszigeti Víztorony) működtetése.
A Közmûvelõdési Munkacsoport oktatóközpontokat, erdei iskolákat működését segíti, szakkönyvtárat,
geológiai kiállítást tart fenn a Göncöl Házban stb.
A Térségi Kutatások Intézetének fontosabb munkái: a Duna−Ipoly Nemzeti Park létrehozását
megalapozó kutatások, a környezetvédelmi törvényt előkészítő érdekegyeztető bizottságban való
részvétel, a Duna−Dráva Cementművek (DDC) veszélyeshulladék−égetésének, a váci Duna−part
beépítésének és az Észak−Pest megyei hulladéklerakó létesítésének az ügye.
A kiadó és szerkesztőség munkáját a két természetismereti lap, a gyerekeknek szóló Süni magazin,
valamint az ifjúsági és felnőtt korosztály számára készülő Vadon magazin szerkesztése, kiadása alkot−
ja, a Fővárosi Állat− és Növénykerttel közösen.
Az Alapítvány 1984−óta üzemelteti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Margitszigeti Víztornyot.
Kortárs képzőművészeket támogató galériát és kilátótornyot létesítettek benne.



tás sa já tos sze rep lő je, amely egy szer re biz to sít ja a tár sa dal mi rész vé telt, a dön té sek
tu do má nyos meg ala po zott sá gát és a gaz da sá gi és tár sa dal mi ér de kek egyez te té sét.

A Gön cöl Ala pít vány és Szö vet ség el nö ke 1993 és 2002 kö zött volt az Ipoly Unió
el nö ke. Je len lé te a sza bad egye te men meg ha tá ro zó je len tő sé gű volt a szer ve zet te vé −
keny sé gét il le tő en. El ső sor ban az ő ja vas la tá ra kezd tek fog lal koz ni az zal a kér dés sel,
hogy a két unió, il let ve a sza bad egye tem tag jai sze rint me lyik az a te rü let, ame lyen
be lül kö rül ha tá rol ha tó az Ipoly−völ gye? Ez volt az a sar ka la tos kér dés, amely meg ha −
tá roz ta évek re a te vé keny sé gü ket. Tér ké pe ket raj zol tak, tesz te ket töl töt tek ki, szak −
dol go za to kat ké szí tet tek, fel mé ré se ket vé gez tek, te rep re jár tak. Eb ből a mun ká ból
ala kult ki az eurorégió öt le te. Ez zel jár ták a vi dék pol gár mes te re it, hogy nép sze rű sít −
sék az el kép ze lést.

Az Ipoly Unió el ső fon tos kor sza ka az Ipoly Eurorégió 1999−es meg ala ku lá sá val tu −
laj don kép pen le zá rult, ezt kö ve tő en te vé keny sé ge a szak mai mun kák ra kon cent rá ló −
dott. 2002−ben el nök vál tás kö vet ke zett be, ami ezen az irá nyult sá gon nem vál toz ta −
tott.

Az új el nök nyug díj ba vo nu lá sa előtt hat éven át Bu da pes ten dol go zott az ál la mi
gaz da sá gok köz pont já ban, a gyü mölcs ter mesz té si szak bi zott ság tit ká ra ként. Eb ben a
mi nő sé gé ben so kat járt kül föld re, ami a ma gyar or szá gi ta pasz ta la ta it nem zet kö zi is −
me re tek kel gya ra pí tot ta. 1994−től ku ra tó ri u mi el nö ke volt a Nóg rád me gyei köz gyű lés
kör nye zet vé del mi ala pít vá nyá nak an nak meg szű né sé ig, 1998−ig. 1996−ban csat la ko −
zott az Ipoly Uni ó hoz, vé gig él te a sza bad egye te mek vi tá it. Emel lett elő adó ként fo lya −
ma to san résztvett a ba las sa gyar ma ti Egész ség vé dők Egye sü le té nek mun ká já ban. Az
Ipoly Unió el nö ke ként tö rek szik meg tar ta ni az éger szö gi ok ta tó köz pon tot. El ér te, hogy
a vá ros évi 10 Ft−os bér le ti dí jért egy fel újí tott iro dát ad jon az egye sü let nek. Eb ben az
iro dá ban mű kö dik a kör nye ze ti ta nács adó iro da, a Kör nye ze ti Ta nács adó Iro dák Há ló −
za tá nak tag ja (KÖTHÁLÓ). Ha vi tat ha tó eset jut a tu do má suk ra, ak kor elő ször a hi va −
ta li, ön kor mány za ti uta kat be jár va tá jé ko zód nak. Eb ben se gít sé get je lent, hogy az
egye sü let tit ká ra a vá ro si kör nye zet vé del mi bi zott ság tag ja. Ha kör nye zet vé del mi ügy −
ben kell tár gyal ni az ön kor mány zat tal, ak kor az el nök megy in téz ked ni, de a hí re ket,
do ku men tu mo kat a tit kár gyűj ti ös  sze. Amen  nyi ben nem si ke rül ered ményt elérniök,
ak kor se gít a saj tó nyil vá nos ság, a tár sa dal mi vi tá kon va ló rész vé tel. Most nem a Gön −
cöl Ala pít ván  nyal és a Szö vet ség gel, ha nem az ÖKOTÁRS Ala pít ván  nyal ala kí tot tak ki
szo ro sabb kap cso la tot.

Szent Ist ván ki rály Ala pít vány az Ipoly men te Kul túr kör ért
A Szent Ist ván ki rály Ala pít vány el ne ve zé sű szer ve zet ad ta az eurorégiós tö rek vé sek
ne gye dik fon tos sze mé lyi sé gét. Ve ze tő je nép mű ve lő ként, kul tu rá lis szak em ber ként és
al ko tó köl tő ként szer ve zi azo kat a kul tu rá lis ese mé nye ket, ame lyek cél ja ik tár sa dal −
ma sí tá sát szol gál ják. 1993−ban jött lét re az ala pít vány, ami kor Nagy bör zsöny ben a fa −
lu négy temp lo má nak meg men té sé re kezd ték szer vez ni az erő ket. Mű em lék vé dők se −
gít sé gé vel tar tot tak kon zí li u mo kat, amely szer ve ze ti meg ol dás il lesz ke dik a Kul tu rá lis
Örök ség Nap ja or szá gos ren dez vény so ro za tá ba.

A mű em lé kes szak em be rek kel va ló kap cso lat to vább erő sö dött, ami kor lét re jött az
ArtTéka – Mû vé sze tek Ha tá rok Nél kül Egye sü let a Nóg rád me gyei Terény ben. Épí té −
szek, mű vé szek ala pí tot ták. Lét re hoz tak a fa lu ban egy Is tál ló Ga lé ri át, egy kul túr ház −
ként mű kö dő juh ho dályt, ahol évek óta ki ál lí tá so kat és szín há zi elő adá so kat tar ta nak.
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Az ala pít vány ál tal szer ve zett mű vé sze ti ese mény so rok egyi ke az Eksz panz ió –
Nem zet kö zi Kor társ Mű vé sze ti Ta lál ko zó, ame lyet 1989−től éven te ren dez tek meg min −
den nyá ron a vá ci gö rög temp lom ban. Egy öt let nyo mán 2001−től kezd ve ki lép tek a vá −
ros ból és év ről év re új hely szí ne ket meg lá to gat va tény le ge sen és szim bo li ku san is el −
in dul tak az Ipoly for rás vi dé ke, a Vepor−h e gység fe lé. Elő adók és né zők kö zös ren dez −
vé nyé ről van szó, ahol egy− e gy te ma ti kus mag kö ré cso por to sít va mu tat ják be a kü lön −
bö ző mű vé sze ti ágak kép vi se lői a hely szel le mé hez il lesz ke dő as  szo ci á ci ó i kat. Ezek
az Ipoly−völ gy mű vé szi ér te lem ben vett tár sa dal ma sí tá sát je len tik. Pl. a vár−szim bo li ka
se gít sé gé vel ös  sze kö töt ték a vá ra kat Vác tól Vi seg rá don át Sal gó, Dré gely, Nóg rád vá −
rán át Szan davárig.

2005 má ju sá nak vé gén volt az az ak ci ó juk, hogy meg épí tet ték jel ké pe sen az Ipoly
haj danvolt mind a 47 híd ját. Az el ső az ipolysza kál lasi híd volt Tésa fe lé az ár té ren át,
ame lyen kö tél ből meg épí tet ték a jel ké pes hi dat és zász lót húz tak át raj ta oda−vis  sza.
A híd lá bá nál egy em lék sze rű en el he lye zett szob rot emel tek. Be von tak eb be hol land
és bel ga kor társ mű vé sze ket, „Land−artokat épí tet tek”. Az ala pít vány ve ze tő jé nek sze −
mé lyén ke resz tül szo ro san együtt mű kö dik az Ipoly eurorégió val. Ren dez vé nye ik szel le −
mi sé ge azo nos, fő cél juk az Ipoly−völ gy kul tú rá já nak tár sa dal ma sí tá sa.

Ipoly Eurorégió és Ipe¾ský Euroregión

10. ábra. Ipoly Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té

Az érin tett te rü le tek Ma gyar or szá gon: Ba las sa gyar mat, Sal gó tar ján, Széc sény, Rét −
ság, Vác és Szob sta tisz ti kai kör ze té nek te rü le te. Szlo vá ki á ban az ipolysági, a kor po −
n ai, a lo son ci, a nagykürtösi, a ri ma szom ba ti, a sel mec bá nyai, a zselízi já rás te rü le −
te, va la mint az ér sek új vá ri já rás Ipoly men ti te le pü lé se i nek te rü le te. Föld raj zi lag a Ga −
ram fo lyó tól ke let re az Ipoly víz gyűj tő jé ben, il let ve a Bör zsöny, a Cser hát és a Karancs
hegy ség te rü le tén.
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A po li ti kai kö rül mé nyek 1999 ele jén tet ték le he tő vé, hogy lé pé se ket te hes sen a
két (ma gyar és szlo vák) Ipoly Unió ter vük meg va ló sí tá sá ra. Hat pol gár mes ter, köz tük
Ba las sa gyar mat és Ipoly ság pol gár mes te rei, va la mint az Ipoly−táj Fej lesz té si Ala pít −
vány el nö ke to váb bi hat ci vil szer ve zet ne vé ben szán dék nyi lat ko za tot ír tak alá 1999.
áp ri lis 14−én Ba las sa gyar ma ton. Eb ben ki nyil vá ní tot ták szán dé ku kat az Ipoly
Eurorégió meg te rem té sé re. Az együtt mű kö dés Ma gyar or szá gon 105 ön kor mány za tot,
230 ezer la kost, Szlo vá ki á ban 218 ön kor mány za tot és 210 ezer la kost érin t. A szlo −
vák tör vé nyek hi á nyos sá ga mi att or szá gon ként kü lön−kü lön jo gi sze mé lyi sé gű szer ve −
ze te ket hoz tak lét re, ame lyek meg ala pí tá suk után együtt mű kö dé si meg ál la po dást kö −
töt tek.

Az Ipoly Eurorégió Ha tá ron Át nyú ló Együtt mű kö dés szer ző dé sét 1999. szep tem ber
20−án ír ták alá Ba las sa gyar ma ton. Két szer ve ze tet ne vez meg az ok mány, Ma gyar or −
szá gon az Ipoly Eurorégiót (szék he lye Ba las sa gyar mat) és Szlo vá ki á ban az Ipeľský
Euroregiónt (szék he lye Ipolyság/Šahy). Ezek el nö kei vol tak az alá írók, és a szer ve zet
is ket tős köz pont tal mű kö dik, rész ben Ba las sa gyar ma ton, rész ben Ipoly sá gon. A lét −
re ho zott szer ve ze tet szö vet ség nek mi nő sí ti a do ku men tum, amely nek cél ja az eu ró pai
in teg rá ci ós fo lya ma tok ra va ló fel ké szü lés, a tér ség fenn tart ha tó fej lő dé sé nek elő se gí −
té se, az el ma ra dott ság le küz dé se, a meg lé vő (fő leg kör nye ze ti) ér té kek meg őr zé se,
te rü let fej lesz té si prog ra mok ké szí té se. Az alá írt do ku men tu mok meg fe lel nek az
eurorégiókra vo nat ko zó 1980−as mad ri di char tá nak. Az ok má nyo kat le tét be he lyez ték
Brüs  szel ben.

Mun ka te rü le tek nek meg je löl ték a gaz da ság fej lesz tést, az inf rast ruk tu rá lis fej lesz −
tést, a te rü le ti ter ve zést, a te rü let fej lesz tést, a be fek te tők von zá sát, a köz in téz mé −
nyek kap cso la ta i nak ápo lá sát, az ok ta tá si, mű ve lő dé si, sza bad idő és sport, ku ta tá si
és in no vá ci ós te vé keny sé ge ket, a kör nye zet vé del met, egész ség ügyet, a köz biz ton sá −
got.

A szer ve zet leg főbb szer ve a köz gyű lés, amely a ta gok ös  szes sé gé ből áll, ez dönt
az eurorégiót érin tő min den ügy ben. A köz gyű lés négy éves meg bí zás sal 12 ta gú el −
nök sé get vá laszt, akik kö zül 6 fő ön kor mány za ti tag, 6 fő tár sa dal mi szer ve zet tag ja.
Az ügy vi telt a tit kár ság biz to sít ja.

Az ed dig kü lön ál ló két eurorégió tö rek vé se az, hogy egye sül je nek, és mint egye sült
kö zös szer ve zet kér hes se fel vé tel ét az Eu ró pai Ré gi ók Szö vet sé gé be. Az ipolysá gi
szék he lyű szlo vá ki ai eurorégió te rü le tén ta lál ha tó 230 te le pü lés kö zül ed dig 45 ha tá −
ro zott úgy, hogy csat la koz ni kí ván az egye sült eurorégióhoz. A ma gyar ol da lon a 105
te le pü lés kö zül 49 mond ta ki csat la ko zá si szán dé kát. A cél ér de ké ben mó do sí tot ták
alap sza bá lyu kat. Az új alap sza bály sze rint a két ré gió szö vet ség re lép egy más sal, az
el nök ség fel vált va tart ja ülé se it a két or szág ban, de az el nök min dig ma gyar or szá gi
lesz, ba las sa gyar ma ti szék hel  lyel, vi szont cse ré be a kö zös tit kár sá got Ipoly sá gon ala −
kít ják ki. A szer ve ze ti vál to zá sok so rán 2003−ban va ló sult meg a Szö vet ség, az az a
két or szág ban kü lön−kü lön lé te ző eurorégió szlo vák tör vé nyek sze rin ti be jegy zé se a
nyit rai bí ró sá gon.

Cél juk a köz le ke dés és a ke res ke de lem fej lesz té sén túl az öko tur iz mus meg szer −
ve zé se. Fo lya ma to san épül a ke rék pár út−há ló zat, küz de nek a ha gyo má nyos vas úti ha −
tár át ke lők új ra nyi tá sá ért (Dré gely pa lánk–Ipoly ság és Ipolytarnóc–Kalonda kö zött). A
hol land kor mány ál tal tá mo ga tott Matra−pro gram ke re té ben az Ipoly men ti 80 ki lo mé −
te res sáv az el ső olyan tér ség Kö zép− és Ke let−Eu ró pá ban, amely ré szé vé vált az Eu −
ró pai Unió öko ló gi ai há ló za tá nak. Az öko ló gi ai prog ram ban hét szer ve zet vett részt: az
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Ipoly Unió, az Ipel’s ka Únia, a vá ci Gön cöl Ala pít vány, a gö döl lői Tölgy Ter mé szet vé −
del mi Egye sü let, a Bük ki Nem ze ti Park, a sel mec bá nyai UNESCO−Chair Ala pít vány és
a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia.

Az eurorégió szer ve ze ti fel épí té se sze rint több mun ka cso port is lé te zik, azon ban az
éves je len té sek ből lát ha tó an a kul tu rá lis mun ka cso port a leg ak tí vabb, amit sze mé lye −
sen a tit kár ve zet. Ren dez vény so ro za tok se gí tik az eurorégiós gon do lat nép sze rű sí té −
sét. A sza bad egye te mi so ro za tot a Phare CBC−hez, az NCA−hoz be adott pá lyá za tok se −
gít sé gé vel tart ják fenn. A hely szí nek le fe dik a fo lyó völgy egé szét, vál ta koz va ma gyar −
or szá gi és szlo vá ki ai hely szí ne ken tar ják a ren dez vé nye ket. Ez az zal jár, hogy fo lya ma −
tos kap cso lat tar tás ra van szük ség a szlo vá ki ai ön kor mány zat ok kal és in téz mé nyek −
kel, amit se gít az eurorégió Ipoly bal o gon élő se gí tő je, re fe ren se. A meg hí vott elő adók
– szin tén a köl csö nös ség re tö re ked ve – mind két or szág ne ves ku ta tói, köz éle ti szak −
em be rei. A lá to ga tók az ala pí tó ta gok, az ön kor mány zat ok és in téz mé nyek ve ze tői és
egyéb köz vé le mény−for má ló sze mé lyi sé gek kö zül ver bu vá lód nak.

Mi vel a meg hí vá sok so rán ven dé ge volt a sza bad egye tem nek a ma gyar or szá gi szlo −
vák nagy kö vet is, köz ben já rás ára si ke rült a letkési ha tár át ke lő nyit vatartását meg −
hosszab bí ta ni.

Az eurorégió V. köz gyű lé sén a tag szer ve ze tek fel ve té sé re meg fo gal ma zó dott a kis −
tér sé gek kel va ló kap cso lat fel vé tel fon tos sá ga, de en nek nem lett az a kö vet kez mé −
nye, hogy va la mely mun ka cso port te vé keny sé ge föl erő sö dött vol na a kul tu rá lis mun −
ka cso port mel lett.

Az eurorégió kap cso la to kat tart fenn az Ister–Granum Eurorégió val, er ről 2003−ban
ír tak alá szán dék nyi lat ko za tot (de az alá író nem az el nök, ha nem a tit kár volt). Ugyan −
csak eb ben az év ben lett az eurorégió tag ja an nak az új szer ve zet nek, amit a Vi seg −
rá di Né gyek eurorégiós szer ve ző dé sei hoz tak lét re ér de ke ik kép vi se le té re. Az Ipoly
eurorégió is tag ja lett a 18 ta gú ta nács nak. En nek az új szer ve ző dé si for má nak az ala −
pí tó ok ira tát ün ne pé lyes ke re tek kö zött 2004−ben ír ták alá 16 eurorégió kép vi se le té −
nek rész vé te lé vel az esz ter go mi vár ban. Az el nök ség tag jai so rá ba vá lasz tot ták az
Ipoly Eurorégió el nö két is.

A két or szág ban mű kö dő eurégiók kö zött mun ka meg osz tás van olyan te kin tet ben,
hogy az ipolysá gi eurorégió (ve ze té se) na gyobb hang súlyt fek tet a köz le ke dés fej lesz −
té sé re. En nek je gyé ben ők ren dez ték meg az Ipoly-hi dak cí mű nem zet kö zi kon fe ren ci −
át Ipolynyéken 2003 ok tó be ré ben, ahol nyi lat ko za tot fo gad tak el a po li ti kai és ál la mi
ve ze tők je len lét ében a hi dak új já épí té sé ről, fel szó lít va a két kor mányt, hogy te gye nek
lé pé se ket a hi dak mi előb bi fel épí té se ügyé ben. Ezt a moz ga lom nak is mi nő sít he tő
cse lek vés sort, amit te hát el ső sor ban az Ipel’ Eurorégió szer vez, az Ipoly Eurorégió tá −
mo gat ta sza bad egye te mi fog lal ko zá sa in. Egy 2004−es köz gyű lé si ha tá ro zat ban pe dig
kez de mé nye zik a kon fe ren ci án is szor gal ma zott nyolc híd meg épí té sét, és en nek ér −
de ké ben egy sé ges pro jekt elő ké szí té sét. Már 2005 no vem be ré re esik az az ál lás fog −
la lás, amit szin tén az Ipoly Eurorégió tett az észak–dé li eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só
he lyét il le tő en. Az ál lás fog la lás meg erő sí ti, hogy a köz le ke dé si fo lyo sót az ő te rü le tén
kell vin ni, a Bu da pest től Paras s a pusztáig tar tó gyors for gal mi út ki szé le sí té sé vel.

2005−ben köz gyű lé si ha tá ro zat szü le tett ar ról, hogy a gronaui szék he lyű né met−hol −
land Euregió val együtt mű kö dé si nyi lat ko za tot ír nak alá, és fel vé te lü ket kér ték a szin −
tén gronaui szék he lyű Eu ró pai Ha tár ré gi ók Szö vet sé gé be. A tag díj évi 1500 €. En nek
hát te ré ben az a sze mé lyes kap cso lat áll, amit egy Hol lan di á ban élő ma gyar szár ma −
zá sú se gí tő től kap tak. Az ő szer ve zé sé ben volt al kal ma az eurorégió el nök sé gé nek
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egy he tes ta nul mány úton ta pasz ta la to kat sze rez ni az el ső eu ró pai eurorégió jel lem ző −
i ről. A po li ti kai je len tő sé gű ese mény hez tar to zik, hogy az Ipoly eurorégió tit ká ra na pon −
ta más hely szí ne ken mű vé szi−köl tői elő adá sok kal, be mu ta tók kal tö re ke dett hí ve ket
sze rez ni a kint élő ma gya rok kö ré ben az Ipoly men ti eurorégió ügyé nek.

10. táblázat. Az Ipoly Eurorégió be vé te lei 2003−ban és 2004−ben

For rás: Ipoly eurorégió köz hasz nú sá gi je len té se. 2005. már ci us, Ba las sa gyar mat.

Az eurorégió szá má ra az anya gi−pénz ügyi biz ton sá got a ta gok be fi ze té sei je len tik. Ez
fe de zi a tit kár és a szlo vá ki ai re fe rens tisz te let dí ját, va la mint a köny ve lés költ sé ge it.
A prog ra mo kat vi szont mi nisz té ri u mi és fő leg ci vil ala pok ból fe de zik. Kü lö nö sen fel tű −
nő, hogy a sa ját me gyé je, il let ve az ott mű kö dő szer ve ze tek, pl. a me gyei fej lesz té si
ügy nök ség, vagy a ré gi ós fej lesz té si ügy nök ség nem sze re pel a tá mo ga tók kö zött.

Az eurorégió te vé keny sé gét tu laj don kép pen egy em ber, a tit kár szer ve zi. A köz gyű −
lés 1999−ben el uta sí tot ta a Gön cöl Ala pít vány és Szö vet ség el nö ké nek meg vá lasz tá −
sát a tit ká ri tiszt ség re, va ló szí nű leg az zal a meg fon to lás sal, hogy ne le gyen az
eurorégió egy or szá gos je len tő sé gű, de tu laj don kép pen kör nye zet vé de lem mel fog lal −
ko zó szer ve zet tag szer ve ze te.

A köz gyű lés az alap sza bály ban meg ha tá roz ta az eurorégió szé les  kö rű fel adat vál −
la lá sá hoz szük sé ges mun ka cso port ok szá mát és fel adat kör ét, de va ló szí nű leg sem
pénzt, sem al kal mas em be re ket nem ta lál tak ezek nek a fel ada tok nak ez el vég zé sé −
re. A mun ka cso port ok tiszt vi se lői, ve ze tői több nyi re ön kor mány za ti kép vi se lők, pol gár −
mes te rek, akik csak rep re zen tá ci ós le he tő sé get lát tak a cím ben, és nem az ügy fon −
tos sá ga mi att vál lal ták el. Ez meg mu tat ko zik ab ban, hogy al kal mi el nök sé gi fel ada tok
el lá tá sán túl az éves be szá mo lók ban nyo ma sincs más mun ka cso port te vé keny sé gé −
nek, csak a tit kár ál tal ve ze tett kul tu rá lis mun ka cso port tény ke dik.

A la kos sá gi kap cso la tok a sza bad egye tem hez, a mű vé sze ti te vé keny sé gek hez kö −
tőd nek, ame lyek in kább egy ér tel mi sé gi ér dek lő dő ré te get érin te nek, de a szé le sebb
ér te lem ben vett Ipoly−völ gyi ér tel mi ség sem csat la ko zott az eurorégió te vé keny sé gé −
hez. Nem lett moz ga lom.

Az eurorégió el ső sor ban az ön kor mány zat ok hoz kö tő dik tag szer ve ze tei ré vén, de az
ön kor mány zat ok ak tív rész vé te le ki me rül ab ban, hogy hely színt és le ve ze tő el nö köt ad −
nak a ren dez vé nyek hez. Az eurorégiós prog ra mok tá mo ga tó i ként és részt ve vő i ként
meg ne ve zett ci vil szer ve ze tek el ső sor ban a kul tu rá lis−mű vé sze ti te vé keny sé get vé gez −
nek.

A szer ve zet tit ká ra ne ves mű vész ként és szer ve ző ként je len van az or szá gos és kü −
lö nö sen a he lyi, az az a vá ci, sal gó tar já ni, ba las sa gyar ma ti köz élet ben pub li ká ci ói, gya −
ko ri sze rep lé sei ré vén. Költői−esszéisztikus meg nyi lat ko zá sai sok em bert meg nyer nek
az ügy nek. Eh hez a fo lyó irat ok, köz tük „sa ját” fo lyó ira ta, a NA PÚT és egyéb új sá gok
is ele gen dő fe lü le tet biz to sí ta nak, emel lett rend sze res nyi lat ko zó a te le ví zi ók ban. Te −
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vé keny sé gük je len tő sé gét jel zi, hogy fon to sabb prog ram ja ik az or szá gos la pok ban és
té vék ben is nagy ter je de lem ben sze re pel nek.

A po li ti kai dön tés ho zók mint a szer ve zet tag jai van nak je len. Egy hi bás szo kás sze −
rint a ta gok úgy ér zik, hogy az ép pen reg ná ló vá ro si pol gár mes tert kell el nök nek meg −
vá lasz ta ni, ami azért kény szer, mert a négy éves cik lu sok nem ad nak biz to sí té kot ar −
ra, hogy az ügy iránt el kö te le zett le gyen min den egy mást kö ve tő pol gár mes ter. Ez
meg mu tat ko zott ab ban, hogy a vá lasz tá si cik lu sok kö rül hos  szabb ide ig vol tak in ter −
reg nu mok. A má sik föl lel he tő hi ba az a kö vet kez mény, hogy az el nök lő pol gár mes ter
vá ro sa, je len eset ben Ba las sa gyar mat lett a köz pont, és az eurorégió fogozatosan a
ba las sa gyar ma ti kis tér ség egyik szer ve ze té vé vál hat/vá lik.

Az eurorégió tit ká ra kép vi sel ni szok ta tár gya lá si jo go sít ván  nyal az el nö köt a Pest
me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács ban, ő volt je len a Vi seg rá di Né gyek el nö ke i nek tár −
gya lá sa in is, igaz, az alá írás ter hes fel ada tát már az el nök vál lal ta ma gá ra.

For du lat 2004–2005−ben kö vet ke zett be, ami kor mind a hi dak, mind az eu ró pai
köz le ke dé si fo lyo sók ügyé ben ál lás fog la lást adott ki az eurorégió, de lát ha tó an nem
va la mely mun ka cso port ja ka pott szár nya kat, ha nem a vá lasz tá si kam pány tü ze he ví −
tet te az eurorégió ve ze tő jét.

A nem zet kö zi kap cso la tok ban sze ren csés for du lat kö vet ke zett be, egy hol land ál −
lam pol gár sá gú ma gyar as  szony köz ve tí tői sze rep re vál lal ko zott a gronaui Eurégió val.

Az mond ha tó te hát, hogy az eurorégió még nem hasz nál ja ki te vé keny sé gé ben
mind azt a le he tő sé get, amit a sa ját alap sza bá lya meg en ged, úgy mű kö dik, mint ha
csak a sa ját (kul tu rá lis) ta go za ta len ne. Ez az erős sze mé lyi sé gű tit kár és a ke vés sé
kre a tív ön kor mány za ti köz gyű lés kö zöt ti fur csa meg ál la po dás ered mé nye, és a bel ső
ér dek ér vé nye sí tés pél dá ja. A kül ső, szer ve ze ten kí vü li ér dek ér vé nye sí tés fel ada tát is
a tit kár lát ja el, a ma ga te rem tet te is me ret sé gi há lón ke resz tül, de ezek nek a tag jai
el ső sor ban mű vé szek és tu dó sok, az az gyen ge ér dek ér vé nye sí tő ké pes ség gel ren del −
ke ző ga ra bon ci á sok.

Mind két eurorégióra jel lem ző azon ban az, hogy egyik he lyen sem tu dott a köz gyű −
lés olyan in teg rá ló sze mé lyi sé get ta lál ni el nök nek, aki al kal mas lett vol na ar ra, hogy
a ka rak te re sen meg lé vő egy− e gy mun ka cso port mel lé más mun ka cso por to kat is cse −
lek vés re ser kent sen. Így egy más mel lett lé te ző – egy kul tu rá lis és egy kör nye zet vé del −
mi ága za tot ma gas szin ten meg va ló sí tó – de együtt mű kö dés re in kább ud va ri as sá gi
okok ból kap ha tó két kü lön ál ló szer ve ze tet ta lá lunk. Egy elő re az eurorégió lé nye ge, a
kö zös re gi o ná lis gon dol ko dás és a rá épü lő kö zös re gi o ná lis fej lesz tés még nem a fő
jel lem ző je az egy mást kö ve tő ér té kes cse lek vés so rok nak. Itt nincs vég ze tes hi ba,
mert a szer ve ze ti váz ké szen van, to vább fej lesz tés re al kal mas, a kap cso la ti há ló ki −
ala kult, bár mi kor ke rül het olyan hely zet be a két eurorégió, hogy te vé keny sé gük har −
mo ni ku san ös  sze fo nó dik a kö zös Ipoly−völ gyi ré gió ja vá ra.

4.7. NEOGRADIENSIS Eurorégió

Nóg rád me gye a PHA RE CBC−program Kis Pro jekt Alap já nak tá mo ga tá si le he tő sé gét
ki hasz ná lan dó hoz ta lét re a szlo vák part ner szer ve zet tel kö zö sen a NEOGRADIENSIS
Eurorégiót 2000 ele jén Lo sonc köz pont tal. A név vá lasz tást az ha tá roz ta meg, hogy a
me gye ré gi la tin ne ve nem sér ti egyik fél nem ze ti ér zé keny sé gét sem. Nóg rád me gye
szlo vá ki ai part ne rei az eurorégióban a nagykürtösi, a lo son ci és a poltári já rá sok. A
NEOGRADIENSIS Eurorégió part ner szer ve ze te a NEOGRADIENSIS Eurorégió Egye sü let
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lett, mert ez zel a jo gi for má val tud ják mű köd tet ni az eurorégiót. Az alap sza bály sze rint
az eurorégió leg főbb szer ve a köz gyű lés, a be lő le vá lasz tott el nök ség és fel ügye lő bi −
zott ság, va la mint a mun ka bi zott sá gok. A köz gyű lés ben pa ri tá sos ala pon azo nos szá −
mú (15−15) kép vi se lő vel vesz részt a két fél, és éven te leg alább egy al ka lom mal ülé −
sez nek fel vált va a két or szág ban. Az el nök ség ben is pa ri tá sos ala pon vesz nek részt
(7−7 fő), őket a szer ző dő fe lek je lö lik, éven te leg alább két al ka lom mal ülé sez nek. Az
el nö ki tiszt sé get két éven te vált ják, de a min den ko ri el nök mel lett a má sik or szág ál −
tal vá lasz tott társ el nök te vé keny ke dik. A tit kár sá gi, ügy vi vői fel ada to kat a Nóg rád me −
gyei Te rü let fej lesz té si Ügy nök ség Kht. lát ja el.

11. ábra. Neogra di en sis Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

Az eurorégió elő ké szí tő sza ka szá ban Lo son con ír tak alá meg ál la po dást 1998. de cem −
ber 11−én ar ról, hogy a tör té nel mi Nóg rád me gye te rü le tén ha tá ron át nyú ló inter re −
gionális együtt mű kö dést ala kí ta nak ki. Egy év múl va, 1999 de cem be ré ben pe dig szán −
dék nyi lat ko zat alá írá sá ra ke rült sor, amit no vem ber ben együtt mű kö dé si szer ző dés
meg kö té se kö ve tett. Az alá írók ma gyar rész ről a Nóg rád me gyei ön kor mány zat el nö −
ke, Sal gó tar ján me gyei jo gú vá ros pol gár mes te re, a me gyei te rü let fej lesz té si ta nács
el nö ke, az agár ka ma ra, a ke res ke del mi− és ipar ka ma ra el nö kei, va la mint a me gye öt
kis tér sé gi tár su lá sá nak el nö kei, a ci vil szer ve ze tek kö zül pe dig a nagy te kin té lyű Ipoly−
táj Te rü let fej lesz té si Tár su lás el nö ke. Szlo vá ki ai rész ről a besz ter ce bá nyai ke rü let ve −
ze tő je, a já rá sok ve ze tői és a vá ro sok pol gár mes te rei vol tak az alá írók a ka ma rák el −
nö kei mel lett (Me zei 2001).
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4.8. Sajó–Rima Eurorégió 

A Sajó–Rima Eurorégió meg szer ve zé sé nek hát te ré ben az áll, hogy a haj da ni Gömör
me gyét a tri a no ni bé ke szer ző dés úgy vág ta ket té, hogy a szlo vák ol dal ra 252 te le pü −
lés ke rült, a ma gyar ol da lon pe dig csak 22 ma radt. Mi vel az idők vál toz tak, az új kö −
rül mé nyek hez al kal maz kod va kör nye ze ti, tá ji, il let ve kör nye zet vé del mi egy ség re ala −
poz ták az eurorégiót, a Sa jó és a Ri ma fo lyók völ gyé re, ami ma gá ban fog lal ja a haj da −
ni Gömör me gyét is.

12. ábra. Sajó–Rima Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

A szer ve ze té ben há rom szlo vá ki ai já rás (a Ri ma szom ba ti, a Nagyrő cei és a Rozs nyói
já rás) és négy ma gyar or szá gi kis tér ség (az óz di, a ka zinc bar ci kai, a mis kol ci és a
tisza újvárosi), Ma gyar or szág ról ös  sze sen 123, Szlo vá ki á ból pe dig 300 te le pü lés vesz
részt az együtt mű kö dés ben. A meg ala po zás a csa lá di kap cso la tok kal kez dő dött, ezek
mel lett az utób bi év ti zed ben fel len dül tek a kul tu rá lis és a sport kap cso la tok is a
Gömöri Nép fő is ko lai Egye sü let és a Tom pa Mi hály Kul tu rá lis Egye sü let, va la mint az is −
ko lai sport szer ve ze tek és a di ák ön kor mány zat ok köz re mű kö dé sé vel. A nem zet kö zi
együtt mű kö dés alap öt le tét a di ák ön kor mány zat ad ta, mert egy fran cia or szá gi ta nul −
mány úton fi gyel tek fel er re a le he tő ség re. A di á kok ál tal szer ve zett már ci us 15−i ren −
dez vé nyek re hív ták meg a ha tár má sik ol da lá ról is a di á ko kat, ami el in dí tot ta a te le −
pü lé sek ve ze tői kö zöt ti együtt mű kö dést. A fenn ma radt fran cia diákönko r mányza ti kap −
cso lat se gí tett a nem zet kö zi pá lyá za to kon va ló rész vé tel ben. Ez fej lő dött to vább
eurorégiós szer ve zet té.
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A jo gi ne héz sé gek mi att kez det ben együtt mű kö dé si szer ző dést kö töt tek. En nek ke −
re té ben ren dez ték meg éven te a Gömöri Nyár prog ram ja it, meg hí vott szlo vá ki ai ven dé −
gek kel. A put no ki Gömör Mú ze um az egész gömöri kul tú rát vizs gál ja. 12 ön kor mány −
zat a Put nok és Tér sé ge Tár su lás tag ja, 21 pe dig a Gömöri Te le pü lés szö vet sé gé. A
Szlo vák Vál lal ko zók Szö vet sé ge ki ál lí tó ként is részt vesz a Gömör Ex po éven kén ti ren −
dez vé nye in. A vá sá rok ered mé nye, hogy több üz le ti kap cso lat jött lét re a ha tár két ol −
da lán élő vál lal ko zók kö zött, lét re jött több szlo vák–ma gyar ve gyes vál la lat is.

A Sajó–Rima Eurorégió ve ze tői Rozs nyón ír ták alá az együtt mű kö dé si meg ál la po −
dást 2000 ok tó be ré ben. Az eurorégióban 29 új, te le pü lé sek kö zöt ti kap cso lat jött lét −
re, il let ve van szer ve zés alat t. Nem csak a klas  szi kus ma gyar−ma gyar te le pü lé sek kö −
zöt ti kap cso lat ról van szó, ha nem olyan te le pü lé sek is szö vet ség re lép tek, mint pl.
Tiszolc–Putnok, Nyustya–Arló, va gyis szlo vák és ma gyar la ko sú te le pü lé sek egy aránt.
Az eurorégió köz pont ja Ri ma szom bat lett, ahol 2000 ok tó be re óta egy eurorégiós iro −
da se gí ti a mun kát. Az együtt mű kö dé si meg ál la po dás hi va ta los be ik ta tá sa Brüs  szel −
ben 2004−ben meg tör tént.

2003 nya rán lét re hoz ták a Vi seg rá di Né gyek or szá ga i ban szer ve zett eurorégiók
kon zul ta tív ta ná csát, amely ben a Sajó–Rima Eurorégió is ala pí tó tag ként vett részt. Az
ala pí tó do ku men tu mot ki küld ték Brüs  szel be. Az óta min dig kap nak tá jé koz ta tót az Eu −
ró pai Ré gi ók Bi zott sá gá nak ülé se i ről, az ott meg tár gyalt na pi ren dek ről, il let ve – a meg −
ál la po dás sze rint – a tér sé get il le tő ér te kez le tek ese té ben meg hí vást kap nak meg fi −
gye lői rész vé tel re.

4.9. Mis kolc–Kas sa Eurorégió

A ter stvérvárosi kap cso la to kat len dí tet te ki a rep re zen tá ló sza kasz ból a gya kor la ti lé −
pé sek irá nyá ba Mis kolc 1996–1997−ben ké szü lő vá ros stra té gi á ja, amely ben azt fo gal −
maz ták meg a fő cé lok kö zött, hogy az uni ó hoz va ló kap cso ló dás ér de ké ben le gyen
Mis kolc eurorégiós köz pont. Azon ban az is vi lá gos volt az elő ter jesz tők előt t, hogy az
az elő nyös, ha a két vá ros a ré gi ós együtt mű kö dé sek ben nem ve tély társ, ha nem
együtt mű kö dő part ner, hi szen a két vá ros egye di ér de ke és kö zös ér de ke is egy be esik
az eurorégiós szán dé kok kal. 

Ezek után ke rült sor 1997. má jus 7−én Kas sán, il let ve má jus 11−én Mis kol con an −
nak a ke ret egyez mény nek a szen te sí té sé re, amely ezt a jó szom szé di kap cso la tot rög −
zí ti, de még min dig csak a két vá ros vo nat ko zá sá ban. Az egyez mény ben azon ban már
szö veg sze rű en sze re pelt az eurorégió lét re ho zá sa is mint cél. Mi vel Ma gyar or szág a
csat la ko zást il le tő en elő nyö sebb hely zet ben volt, mint Szlo vá kia, emi att Kas sá nak és
a kas sai ke rü let nek is elő nyös nek ígér ke zett az együtt mű kö dés. A két fél kö zös ér de −
ke mi att kön  nyű volt el ér ni, hogy hoz za nak lét re kö zö sen egy eurorégiót.

1999−ben ke rült sor most már a részt ve vő négy fél meg be szé lés re. Ezek: Kas sa
vá ro sa, Kas sa−kör nyék, Bor sod−Aba új−Zemp lén me gye és Mis kolc vá ros. A két vá ros
et től az idő től kezd ve al kal ma zott egy− e gy re fe renst a min den na pi ügyek vi te lé re, va la −
mint a két fél 5−5 főt de le gált a ke ret egyez mény és az azt kö ve tő eurorégiós szer ző −
dés elő ké szí té sé re. A tíz ta gú szlo vák–ma gyar kon zul tá ci ós bi zott ság fel ada ta az volt,
hogy kordinálják a ki je lölt fel ada to kat és el len őriz zék azok vég re haj tá sát.

Von zás kör ze tek és ha tá rok a ma gyar–szlo vák ha tár men tén
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Ezek után ke rült sor 1997. má jus 7−én Kas sán, il let ve má jus 11−én Mis kol con an nak
a ke ret egyez mény nek a szen te sí té sé re, amely ezt a jó szom szé di kap cso la tot rög zí ti,
de még min dig csak a két vá ros vo nat ko zá sá ban. Az egyez mény ben azon ban már szö −
veg sze rű en sze re pelt az eurorégió lét re ho zá sa is mint cél. Mi vel Ma gyar or szág a csat −
la ko zást il le tő en elő nyö sebb hely zet ben volt, mint Szlo vá kia, emi att Kas sá nak és a
kas sai ke rü let nek is elő nyös nek ígér ke zett az együtt mű kö dés. A két fél kö zös ér de ke
mi att kön  nyű volt el ér ni, hogy hoz za nak lét re kö zö sen egy eurorégiót.

1999−ben ke rült sor most már a részt ve vő négy fél meg be szé lés re. Ezek: Kas sa
vá ro sa, Kas sa−kör nyék, Bor sod−Aba új−Zemp lén me gye és Mis kolc vá ros. A két vá ros
et től az idő től kezd ve al kal ma zott egy− e gy re fe renst a min den na pi ügyek vi te lé re, va la −
mint a két fél 5−5 főt de le gált a ke ret egyez mény és az azt kö ve tő eurorégiós szer ző −
dés elő ké szí té sé re. A tíz ta gú szlo vák–ma gyar kon zul tá ci ós bi zott ság fel ada ta az volt,
hogy kordinálják a ki je lölt fel ada to kat és el len őriz zék azok vég re haj tá sát.

A kon zul tá ci ós cso por tok nak egy− e gy társ el nö ke van, ki fe lé egy for ma jo go sít vány  −
nyal. A ta go kat és a társ el nö köt a szer ző dő fe lek ál la mi és ön kor mány za ti szer vei ne −
ve zik ki. A kon zul tá ci ós cso por tok fel ada ta a szer ző dő fe lek kö zöt ti ko or di ná ció és
kon zul tá ció biz to sí tá sa, a kap cso lat tar tás, az in for má ci ók biz to sí tá sa, az elő ter jesz −
tett ta nul má nyok, ja vas la tok el bí rá lá sa. Leg alább éven te két szer ülé sez nek, a köz pont
fel vált va Kas sa és Mis kolc. A do ku men tu mok an nak az ál lam nak a nyel vén ké szül nek,
ahon nan szár maz nak. A szer ző dés hez más ön kor mány zat ok, ál la mi in téz mé nyek,
egyéb jo gi és ter mé sze tes sze mé lyek is csat la koz hat nak.

Ezek nek a fel ada tok nak a vég re haj tá sát Mis kol con rá bíz ták egy szer ve zet re, a Mis −
kolc–Kas sa RÉ GI Ó ÉRT Kht.−ra. En nek a kht.− nak csak ma gyar tag jai van nak, de me −
gyei ön kor mány za ton és Mis kolc vá ro sán kí vül Tisza újváros és Nyék lád háza, va la mint
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né hány vál lal ko zás is tag ként be lé pett a szer ve zet be. A cél jai össz hang ban van nak a
ke ret szer ző dés sel, mert az au tó pá lya meg épí té se, üze mel te té se és kar ban tar tá sa
mel lett az euroat lanti in teg rá ció elő se gí té se volt a fel ada tuk. En nek a szer ve zet nek a
ré vén ke rül tek be a gaz da sá gi ér de kek az eurorégió te vé keny sé gé be.

Az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott új le he tő sé gek ki hasz ná lá sa ér de ké ben ala kí tot ták
meg a Kas sa–Mis kolc Eurorégiót 2000 má ju sá ban. A szer ve zet lét re ho zá sa kor a két
vá ros pol gár mes te rén kí vül a két me gye, il let ve ke rü let el nö ke is az alá írók kö zött volt.
Ez zel jut tat ták ki fe je zés re, hogy nem csak a két vá ros ügyé ről, ha nem an nál szé le sebb
te rü let (Bor sod−Aba új−Zemp lén me gye és a Kas sai ke rü let) együtt mű kö dé sé ről is szó
van. Ezért a szer ző dés tar tal maz za is, hogy a két köz igaz ga tá si egy ség te rü le te (14
ezer km2), la kos sá ga (1,470 ezer fő), fal vai (796) és vá ro sai (34) együt te sen le gye −
nek ré szei az eurorégió nak, de hang sú lyoz za, hogy a ré gió nyi tott és vál toz tat ha tó.

A szer ző dés sze rint az eurorégió szer ve ze té ben a köz pon ti he lyet a po li ti kai ve ze −
tést el lá tó ta nács töl ti be, mely ben 4 x 3 fő vesz részt a leg fel sőbb ve ze tők kö zül. A
há rom fős de le gá ci ó kat az el nö kök ve ze tik. Ezen kí vül kor mány za ti fő ha tó ság ok vagy
más köz pon ti kor mány za ti szer vek kép vi se lői részt ve het nek a mun ká ban mint meg fi −
gye lők. A vég re haj tás és az ad mi niszt rá ció szer ve a fő tit kár és az alá ren delt tit kár ság.
A szak mai fel ada to kat – szlo vá ki ai ké rés re – tit kár ság lát ja el. Az el nök lés – akár csak
a tit kár ság – for gó rend szer ben tör té nik a négy fél kö zött. A fő tit kár meg bí zá sa egy év −
re szól. A ta nács ha tá ro za ta alap ján mun ka bi zott sá go kat is lét re hoz hat nak an nak ér −
de ké ben, hogy a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dés meg ha tá ro zott te rü le te in te vé keny −
ked je nek. Ál lan dó mun ka bi zott ság a gaz da sá gi, a kul tu rá lis és az el len őr ző bi zott ság.
Az eurorégió tel jes te vé keny sé gét egyen lő arány ban fe de zik.

A Kas sa–Mis kolc kap cso lat el gyen gü lé sét okoz hat ja, hogy mind két ala pí tó po li ti −
kus ki ke rült vá ro sa ik köz éle té ből. Je len leg in kább a na gyobb tér ség, az az a me gyei
kap cso la tok meg erő sö dé se fi gyel he tő meg. En nek pél dá ja, hogy Kas sa nem zet kö zi re −
pü lő te ré nek kö zös gaz da sá gi és ide gen for gal mi hasz no sí tá sá ról kö tött meg ál la po dást
Bor sod−Aba új−Zemp lén me gye és Kas sa vá ro sa.

4.10. Zemp lén Eurorégió

A Zemp lén Eurorégió 2004. áp ri li sá ban ala kult 32 szlo vá ki ai, il let ve ma gyar or szá gi
kis tér ség, ci vil szer ve zet és ön kor mány zat rész vé te lé vel. A szö vet ség ala pí tói a Kirá ly  −
helme ci Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök ség és a Zemp lé ni Re gi o ná lis Vál lal ko zás fej lesz −
té si Ala pít vány vol tak.

Von zás kör ze tek és ha tá rok a ma gyar–szlo vák ha tár men tén
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A Zemp lén Eurorégió meg ala kí tá sa a ke let−szlo vá ki ai és az észak−ma gyar or szá gi kis tér −
sé gek gaz da sá gi fej lő dé sét és ha té ko nyabb együtt mű kö dé sét se gí ti elő. Olyan fej lesz −
té si és együtt mű kö dé si prog ra mo kat dol goz nak ki kö zö sen, me lyek mind két te rü let gaz −
da sá gi fej lő dé sét és fel zár kóz ta tá sát elő nyö sen be fo lyá sol ják, így a ke res ke del mi kap −
cso la tok is bő vül nek. A főbb cé lok közt sze re pel a kis− és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té −
se, a vál lal ko zói öve ze tek ki ala kí tá sa, va la mint egy re gi o ná lis vál lal ko zói in for má ci ós
adat bá zis lét re ho zá sa. A szlo vá ki ai part ner szer ve zet Kirá ly helme cen a ma gyar or szá gi −
hoz ha son ló köz pont lét re ho zá sát ter ve zi. Az eurorégió a Zemp lé ni Re gi o ná lis Vál lal ko −
zás fej lesz té si Ala pít vány szel le mi és inf rast ruk tu rá lis bá zi sá ra tá masz ko dik.

4.11. Kár pá tok Eurorégió

A Kár pá tok Eurorégiót te kint het jük szim bo li kus eurorégió nak, aho gyan azt tet te
Cather ine Lalu miere as  szony is, az Eu ró pa Ta nács fő tit ká ra, aki ma ga is alá ír ta az
együtt mű kö dé si do ku men tu mot 1993. feb ru ár 14−én Deb re cen ben, a ma gyar, a len −
gyel és az uk rán kül ügy mi nisz te rek mel lett. Kez det ben még szlo vák és ro mán ön kor −
mány zat ok is résztvet tek az együtt mű kö dés ben, de bel po li ti kai okok mi att a kor má −
nyok kép vi se lői nem vet tek részt az alá írá son. Ro má nia 1998−ban, Szlo vá kia 1999−
ben lett tel jes jo gú tag ja a szer ve zet nek (Süli−Zakar 2001). Szim bo li kus nak te kint het −
jük ezt az eurorégiót, mert óri á si te rü le te (150 ezer km2), nagy né pes sé ge (14,7 mil −
lió fő) a 26 tag ré gió együtt mű kö dé sét ne héz kes sé te szi, amit csak fo koz a sok ál lam −
ha tár, a rend kí vül el té rő bel ső jog− és szo kás rend szer. Vi szont épp az volt a cél, hogy
eb ben a so kat szen ve dett, sze gény ré gi ó ban meg kez dőd jön a né pek, de még in kább
a kor má nyok, a po li ti kai té nye zők kö ze le dé se. En nek az er nyő szer ve ze te lett a Kár pá −
tok Eurorégió.
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15. ábra. Kár pá tok Eurorégió

Szer kesz tet te Me zei Ist ván, raj zol ta Mády Má té.

Táv la ti cél ját a tér ség gyor sabb gaz da sá gi fej lő dé sé vel, a sok fé le nem zet és nem ze ti −
ség együtt mű kö dé sé vel szán dé ko zik meg va ló sí ta ni. Ne he zí ti vi szont a szer ve zet mű −
kö dé sét, hogy leg főbb dön tés ho zó szer vé ben, a ré gió ta nács ban min den or szág ból 3−
3 vá lasz tott kép vi se lő (két ön kor mány za ti és köz igaz ga tá si) fog lal he lyet, emi att a ta −
gok gyak ran cse ré lőd nek. Kü lö nö sen az el ső szá mú ve ze tő, az el nök vál tá sa okoz gon −
dot, akik nek a cse ré lő dé se sok szor el len té tes po li ti kai be ál lí tó dás meg je le né sét ered −
mé nye zi. En nél fog va a szer ve zet mű kö dé se hul lám zó tel je sít ményt nyújt. Rend sze res −
sé get az 1995−tól pá lyá zat út ján ki vá lasz tott ügy ve ze tő igaz ga tó és a kö te le ző en fi ze −
ten dő tag díj ho zott a szer ve zet be. To váb bi ne héz sé gek kel járt, hogy a szék hely és a
ne ki meg fe le lő ügy in té zés is vál ta ko zott. 

A Kár pá tok Eurorégió ed di gi te vé keny sé gé ben a po li ti kai bi za lom nö ve ke dé sét je −
löl het jük meg leg na gyobb ered mény nek, de az esz köz ként ki gon dolt gaz da sá gi együtt −
mű kö dés még nem ho zott lát vá nyos si kert. Meg kell em lí te ni azon ban a lét re jött kb.
17 ha tár át ke lőt, ami a tér ség or szá gai köz ti rend kí vül ala csony szín vo na lú együtt mű −
kö dés egyik gát ját je len tő köz le ke dés hely ze tén ja ví tott. Azon ban az anya gi esz kö zök
hi á nya szá mos jó terv meg va ló sí tá sát le he tet len né tet te. Az ál lan dó költ ség ve té si for −
rás hi á nya, az uk rán bank cső döt kö ve tő bi zal mat lan ság még min dig gát ja az együtt −
mű kö dés fel len dü lé sé nek. Nem si ke rült vál toz tat ni, eny hí te ni az egyes tag or szág ok
rend kí vül cent ra li zált dön té si rend sze rén sem, ami a he lyi dön té sek gyor sa sá ga he −
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lyett a köz pon ti dön té sek las sú sá gá nak és ki szá mít ha tat lan sá gá nak meg ma ra dá sát
je len ti. Az eurorégió jö vő jé ben bí zók ab ban re mény ked nek, hogy egy szer vis  sza tér, fel −
újul az 1995−ig ta pasz talt len dü let.

Szlo vá kia két vá ro sa, Eper jes és Kas sa vesz részt a Kár pá tok Eurorégió te vé keny −
sé gé ben, de va ló sá gos ese mé nyek csak a Kár pát Ala pít vány (szék he lye Kas sa volt
kez det ben éve ken át, majd 2005−től Eger) ne vé hez fű ződ nek. Ez a szer ve zet a Kár pá −
tok Eurorégió kez de ti bő ke zű tá mo ga tó já nak, a New York−i szék he lyű Kelet–Nyugati Ta −
nul má nyok In té ze té nek (IEW) az el ha tá ro zá sá ból jött lét re, ami kor az il le tő szer ve zet
ala pít vá nyi pén ze el ve szett az uk raj nai bank csőd nyo mán. Mi vel te rü le ti ér te lem ben
és a te vé keny ség cél ját il le tő en is azo nos a két szer ve zet kül de té se, együtt mű kö dé si
szer ző dést is kö töt tek egy más sal (Süli−Zakar 2002).

5. Fej lesz té si cso mó pont ok a ha tár men tén

A fej lesz tés ben el ért si ke rek hez több fel té tel nek kell tel je sül nie. Ha a kü lön bö ző ere −
de tű és ter mé sze tű fel té te lek bi zo nyos szám ban és mi nő ség ben ös  sze adód nak, ösz  −
sze fo nód nak, ak kor cso mó so dá suk ki emel ke dő tel je sít mé nyek hez ve zet het. A ha tár
men tén ta lá lunk ar ra pél dá kat, hogy kü lön fé le adott sá gok együt te se le he tő sé get ad
olyan fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ra, ame lyek ki ra gad ják az il le tő kez de mé nye ző te le −
pü lést, tá jat a hát rá nyos hely zet ből.

5.1. Az Ipoly−völ gye

Tár sa dal mi szem pont ból a vizs gált ha tár sza ka szon, az Ipoly és a Ti sza kö zött rend kí −
vül ha son ló prob lé ma hal maz zal ta lál juk ma gun kat szem be. Jel lem ző a tel jes ha tár sza −
kasz ra, hogy haj da ni év ez re des me gyé ket vág tak fél be a ha tár meg vo nás sal. Ilyen fél −
be vá gott me gye Nóg rád, Abaúj−Torna és Zemp lén. A töb bi szét sza kí tott me gyé nek ki −
sebb da rab ja ma radt ezen az ol da lon (Hont, Gömör). Itt nem csak köz igaz ga tá si kár −
oko zás ról van szó, ha nem ar ról, hogy a me gyék föl da ra bo lá sán túl gaz dasági−kö z −
lekedési−megél hetési út vo na lak, élet hely ze tek sza kad tak szét. Ezek a károk azon ban
min dig be sö pör he tők vol tak a ha tár vál toz ta tás ere den dő el len zé sé be, az az mé lyen po −
li ti kai ter mé sze tük mi att nem kap hat tak han got, az itt föl gyü lem lett prob lé mák men −
tén nem le he tett meg ol dást ta lál ni. Meg ol dást a vál to zó eu ró pai szem lé let ho zott, el −
ső sor ban a kör nye zet vé de lem fon tos sá gá nak el is me ré sé vel.

Föld raj zi szem pont ból az Ipoly völ gye az a kis táj, amely a vizs gált ha tár sza ka szon
a leg in kább meg fe lel azok nak a kri té ri u mok nak, ame lyek sze rint kü lön fé le fel té te lek
együt tes je len lé te ki vált ja a köz fi gyel met. Ilyen ma ga az Ipoly−völ gy mint kis táj, amely
ter mé sze ti szem pont ból rend kí vül ér zé keny egy sé get ké pez. Ezt a ter mé sze ti egy sé −
get vi szont egy sé ge sen is kel le ne ke zel ni, ami re a több év ti ze des ha tár hely zet nem
adott le he tő sé get. Mi vel olyan tár sa dal mi be ren dez ke dé sű ál la mok osz toz tak mind két
part já ból, amely ál la mok szá má ra a ter mé szet mint ér ték alig je len tett va la mit, szá −
muk ra lo gi ku san kö vet ke zett, hogy az Ipoly−táj hasz no sí tá sá ra kö töt tek egy más sal
szer ző dést. A tény le ge sen meg lé vő ár ví zi fe nye ge tett sé get a szlo vá ki ai ol da lon ös  sze −
kap csol ták a kör nyék me ző gaz da sá gi hasz no sí tá sá val, majd a ter ve zett bős–nagy ma −
ro si be ru há zás sal. Mind ezek együt te sen ered mé nyez ték, hogy a gaz da sá gi szem pon −
tú hasz no sí tás ka pott olyan el sőbb sé get, ami mö gött el tör pült a ter mé szet vé de lem.
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Ez volt az Ipoly−völ gy kö rül fel hal mo zó dott prob lé mák nak az a meg je le né si for má ja,
amely al kal mat adott mint egy po li ti kán kí vü li tár sa dal mi moz gal mak meg in du lá sá hoz.
Ezek a kör nye zet vé del mi moz gal mak az 1980−as évek vé gén je len tek meg és kü lön −
bö ző szer ve ze tek lét re ho zá sá ban csú cso sod tak ki. Ezek ve zet tek az Ipoly Unió és az
Ipoly Eurorégió meg szer ve zé sé hez a ha tár mind két ol da lán.

A kör nye zet vé de lem mint cso mó pon ti kér dés kö ré újabb és újabb moz gal mak szer −
ve ződ het tek. A fej lesz té si fel té te lek meg va ló su lá sát se gí tet te, hogy a ré gi me gye szék −
hely az Ipoly−táj köz pont ja ma radt, mel let te az Ipoly−völ gy fon tos kis vá ro si há ló za tá val
a ha tár mind két ol da lán. Ér de mes ezt a kis vá ro si há ló za tot akár a föld raj zi ér te lem −
ben kis sé tá vo labb fek vő Esz ter gom tól és Pár kány tól szá mí ta ni, de Szob, Vác, a szlo −
vá ki ai Ipoly ság föl egé szen Széc sényig egy sé ge sen biz to sí tot ták a szük sé ges szel le −
mi−szak em be ri hát te ret.

Erő sí ti az Ipoly−völ gy hely ze tét, hogy a tá gabb ér te lem ben vett Bu da pest agg lo me rá ci −
ós gyű rű jé nek még ki a la ku lat lan észa ki szer ves ré sze. Min den eset re Bu da pest kö zel sé −
ge mind szer ve ze ti, mind ve le ös  sze füg gés ben szel le mi ér te lem ben tá mo ga tást je lent.

5.2. Sá tor al ja új hely

Sá tor al ja új hely ese té ben a tár sa dal mi fel té te lek meg lé te ma radt az erő sebb. Föld raj −
zi hely ze te is el ső sor ban a haj da ni me gye szem pont já ból volt elő nyös és a haj da ni me −
gyé hez tar to zó te le pü lé sek szá má ra volt fon tos. A haj da ni me gye szék hely az észa ki
irány ból dél fe lé, a Bod rog, az az az Al föld fe lé fu tó utak vég pont ján nőtt köz pont tá.
Meg vál to zott Sá tor al ja új hely fon tos sá ga a Mis kolc–Kas sa vas út meg épí té sé vel, mert
ez zel a vas út tal is Kas sa re gi o ná lis sze rep kö re erő sö dött to vább. A tő le nem nagy tá −
vol ság ban lé vő Sá tor al ja új hely a ré gió köz pont Kas sa kö rü li vá ros gyű rű egy tag já vá
vált. Iga zá ból nem is en nek az egy vá ros nak, ha nem Hegy al ja egé szé nek volt je len tő −
sé ge a Bod rog men tén a Ti sza tor ko la tá ig, a sző lő hegy men ti fal vak kal együtt Sze ren −
csig, To ka jig. Ez a gaz dál ko dás hoz és kö zös kul tú rá hoz tar to zó település együttes volt
fon tos, szin te azo nos sú lyú kis vá ro sa i val. A határ men tiség 1920 után egy részt pe ri −
fé ri á ra so dor ta Sátoral jaújhe lyet, más részt a vá rost is és az egész Hegy al ját is be so −
rol ta a bor so di ipar vi dék nyo masz tó fö lé nye alá.

A föld raj zi adott sá gok sem a leg job bak ah hoz, hogy cso mó pont le gyen a vá ros,
mert a köz pon ti hely to vább ra is Kas sa ma radt. Szlo vá ki á ban Kas sa geo po li ti kai sze −
re pe Po zso nyé val ve tek szik, emi att kü lö nös gon dos ság gal ter vez ték meg a ke let fe lé
tar tó von zá sát, ki su gár zá sát. Az el múlt év ti ze dek alatt a köz le ke dé si fo lyo sók át he lye −
ződ tek, és az újabb ter vek sze rint to vább erő söd nek ke let fe lé, a Kas sa−Ung vár vo nal −
ra. En nek az az oka, hogy Szlo vá kia a sa ját geostraté giai igé nye sze rint épí ti köz út há −
ló za tát, te kin tet nél kül a Kár pát−me den ce ad ta le he tő sé gek re. Sá tor al ja új hely emi att
to vább ra is csak re gi o ná lis al köz pont sze re pé re tör het, ami re a hár mas ha tár kö zel −
sé ge mi att esél  lyel pá lyáz hat. Ked ve ző eset ben ki ala kul hat egy Kassa–Ungvár–Mis −
kolc há rom szög, ami nek egyik ös  sze kö tő lánc szem évé vál hat Sá tor al ja új hely. A sá tor −
al ja új he lyi fej lesz té si el kép ze lé sek er re az es he tő ség re össz pon to sít va szer ve ződ nek
nagy erő vel és ma gas szín vo na lú szel le mi ka pa ci tás sal. Ez az al köz pon ti sze rep azon −
ban tá ga sabb a szo ká sos köz pon ti sze rep kör nél, mert az ál lam ha tár okon át nyú ló von −
zás kör zet is be le ér ten dő az ál ta la el lá tan dó tér be. Ah hoz azon ban, hogy Sá tor al ja új −
hely el tud jon lát ni szol gál ta tó fel ada to kat a há rom or szág há rom ha tár men ti tér sé −
gé ben, ko moly fej lesz té sek re van szük sé ge. Gaz da sá gi, ide gen for gal mi, szol gál ta tá si,
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kul tu rá lis, komp lex szer ve zői fel adat el lá tás lét re ho zá sa és fej lesz té se a ré gió köz pont
ki ala kí tá sá nak alap fel té te le.

A köz igaz ga tás ma gyar or szá gi kis tér sé gi be so ro lá sa újabb és újab b, de egy re ki −
sebb kis tér sé ge ket hoz lét re. Így lett má ra kü lön kis tér ség Bod rog köz, Hegy köz, Hegy −
al ja. Ezek a kis tér sé gek egy erős köz pont nél kül nem fog nak tud ni lát vá nyos fej lő dést
el ér ni. Sá tor al ja új hely és a Hegy al ja kis vá ro sa i nak szo ros együtt mű kö dé se szük sé ges
át ü tő ere jű fej lő dés meg va ló su lá sá hoz.

A vá ros és a há rom ha tár men ti tér ség fej lesz té sé nek moz ga tó ja, köz pont ja a sá −
tor al ja új he lyi Zemp lé ni Re gi o ná lis Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány. A vá ros ar ra pél −
da, hogy egy szer ve zet, je len eset ben a ZRVA ala kít ki egy olyan in téz mény rend szert,
amely ké pes tel jes kö rű fej lesz té si szol gál ta tást biz to sí ta ni. En nek ér de ké ben meg ala −
pí tott „min den” olyan szer ve ze tet, ami al kal mas ar ra, hogy pá lyá za ti ered ményt hoz −
zon. Az ala pít vány ra épít ve in for má ci ós há ló za tot, vál lal ko zá si öve ze tet, in ku bá tor há −
zat, vál lal ko zói klu bot, ha tár men ti gaz da ság fej lesz té si szö vet sé get há rom or szág kö −
zött, eurorégiót stb. ala pí tot tak (Ju hász 2005).

In for má ci ós rend szer és há ló zat ki épí té se
A ZRVA iro dá já ban, majd a tér ség 9 pol gár mes te ri iro dá já ban ki épí tet ték a vál lal ko zá −
sok se gít sé gét biz to sí tó in for má ci ós há ló za tot. Ez szá mí tó gé pes kap cso la tot je lent a
vi lág há ló hoz va ló hoz zá fé rés sel, amit ki egé szít a szak ta nács adás.

Szer ve zik a Zemp lé ni Vál lal ko zói Klu bot, mely nek ke re té ben szak mai elő adá sok,
be mu ta tók, ta lál ko zók ré vén biz to sí ta nak nap ra kész in for má ci ót az ér dek lő dők nek.
2004 óta a szol gál ta tás bő vült az Eu ró pai Uni ós in for má ci ók biz to sí tá sá val.

Tér ség és te rü let fej lesz té si prog ram
37 te rü let fej lesz té si prog ram ban vet tek részt meg ala ku lá sok óta.

1996−tól tér ség− és te rü let fej lesz té si iro dát hoz tak lét re, így önál ló prog ram szer ve −
ző se gí ti a tér ség fej lesz té si prog ra mok szer ve zé sét, a te rü let fej lesz té si tár su lá sok
mun ká ját.

Ki dol goz ták, majd 2000−ben ak tu a li zál ták a Zemp lé ni Vál lal ko zá si Öve zet prog ram −
ját. Lét re hoz ták a Zemp lé ni Vál lal ko zá si Öve ze tet mű köd te tő szer ve ze tet.

1998 óta mű köd te tik a sá tor al ja új he lyi ipa ri par kot.
El ké szí tet ték a Zemp lé ni Vál lal ko zá si Öve zet hon lap ját www.zem plen.hu név alat t.

Szak ta nács adá si te vé keny ség
Meg ala ku lá suk óta biz to sít ják a tér sé gi vál lal ko zók szá má ra az in gye nes szak ta nács −
adást sa ját dol go zó ik, szak em be re ik és kül ső szak ér tők be vo ná sá val. 1992−től a kül −
ső, üz le ti ala pon igény be vett szak ér tő díj mér sék lé sé re szol gált a Phare fi nan szí ro zá −
sú szak ta nács adói tá mo ga tás, mely nek két for má ját, az ese ti− és tar tós szak ér tői tá −
mo ga tást pá lyáz hat ták meg a tér ség vál lal ko zói. Ezt a pá lyá za ti le he tő sé get 46 vál lal −
ko zó ré szé re biz to sí tot ták.

A szer ve zet nem zet kö zi kap cso la tai ré vén köz ve tí ti, ese ten ként szer ve zi a kül föl di
szak ta nács adók tér sé gi mun ká ját. Négy éven ke resz tül dol goz tak a szer ve zet nél az
ame ri kai Peace Corps szak ta nács adói. Tér sé gi vál lal ko zók in gye ne sen, il let ve je len tős
ked vez mén  nyel ve het ték igény be a BB Ala pít vány, a Peace Corp s, IESC (USA), CESO
(CANADA), VOCA (USA), ACDI(USA) és a SEED Ala pít vány szak ta nács adó inak szol gál −
ta tá sa it.
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Vál lal ko zói ok ta tás, kép zés
Az Ala pít vány négy szin tű vál lal ko zói kép zést foly tat:
� vál lal ko zói tan fo lyam po ten ci á lis vál lal ko zók, mun ka nél kü li ek, pá lya kez dők, sőt

„öt let tel” ren del ke zők ré szé re; 
� kez dő vál lal ko zói tan fo lyam in du ló egyé ni− és kis vál lal ko zók ré szé re, ezen be lül

spe ci á lis me ző gaz da sá gi vál lal ko zói tan fo lyam is; 
� ha la dó vál lal ko zói tan fo lyam, már mű kö dő és fej lesz té si el kép ze lé sek kel ren −

del ke ző vál lal ko zók ré szé re; 
� kö ze pes vál lal ko zá sok ve ze tő i nek to vább kép zé se; 
� spe ci á lis Eu ró pai Uni ós vál lal ko zói szak tan fo lyam. 

Hi te le zés, hi tel és tá mo ga tás me ne dzse lés
1992−től vesz részt a Zemp lé ni RVA a mikro hi tel prog ram ban. A prog ram cél ja a kis−
és kö zép vál lal ko zá sok be ru há zá sa i nak fi nan szí ro zá sa, ked vez mé nyes ka ma to zá sú hi −
tel lel.

Zemp lé ni Eu ró pai In for má ci ós Iro da
A Zemp lé ni RVA kö zel öt éve vesz részt EU−s prog ra mok ki dol go zá sá ban és vég re haj tá −
sá ban (Phare Part ner ship, Phare Cre do, Le o nar do Da Vin ci). A ko ráb bi pro jek tek ered −
mé nyei és fel té tel rend sze re alap ján az ala pít vány kez de mé nye zé sek so ro za tát in dí tot ta
el 1999. év fo lya mán, me lyek a Zemp lén tér ség, tá gabb ér te lem ben pe dig a mag yar–
s zlovák–ukrán hár mas ha tár men ti ré gió EU−s fel ké szí té sét hi va tot tak meg ala poz ni.

A ma gyar or szá gi EU De le gá ció és a BAZ Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács tá mo ga −
tá sá val EU−s in for má ci ós iro dát és szak könyv tá rat ala kí tot tak ki a Vál lal ko zók Há zá −
ban. Ez lett a Zemp lé ni Eu ró pai In for má ci ós Iro da. Az iro da 2002−ben csat la ko zott a
kül ügy mi nisz té ri um ál tal mű köd te tett Eu ró pai In for má ci ós Pon tok (EIP) há ló za tá hoz.
Az iro da el sőd le ges fel ada ta az Eu ró pai Unió ál tal ki írt pá lyá za tok hoz és az EU−ról szó −
ló in for má ci ók hoz va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sa.

Vál lal ko zói in ku bá tor ház prog ram
Az Ala pít vány lét re hoz ta a vál lal ko zói in ku bá tor prog ram ke re té ben a Sá tor al ja új he lyi
Vál lal ko zók Há zát. Az Ala pít vány ál tal ki ala kí tott és fel újí tott kö zel 1.000 m2 hasz nos
alap te rü le ten 12 vál lal ko zás ka pott he lyett a meg ala ku lás kor, ked vez mé nyes bér le ti
díj el le né ben, ma xi mum 3 évig. A he lyi sé gen kí vül tel jes inf rast ruk tú rát kap nak a vál −
lal ko zók, ön költ sé ges ala pon. Je len leg a Vál lal ko zók Há zá ban 23 vál lal ko zás dol go zik.
1997−ben ki ala kí tot ták a vál lal ko zói ud vart, ahol vá sá ro kat, áru be mu ta tó kat szer vez −
nek a tér ség vál lal ko zói szá má ra.

Inter re gionális prog ram
Kö zös ren dez vé nyek, vá sá rok, üz let em ber ta lál ko zók, ok ta tá si prog ra mok után 1994−
ben a szlo vák és uk rán part ner szer ve ze tek kel együtt lét re hoz ták a Kár pá tok Ha tár
men ti Gaz da ság fej lesz té si Szö vet sé get. A Szö vet ség 1995−ben már kö zö sen meg hir −
de tett prog ram alap ján vé gez te te vé keny sé gét.

� Iro dát nyi tot tak Szlo vá ki á ban Nagyka po son és Kirá ly helme cen, Uk raj ná ban
Ungvárot t. 

� Az iro dá kat fel sze rel ték, ez zel bő vült az in for má ci ós iro da há ló zat há rom ha tá −
ron tú li iro dá val. 
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� Há rom nyel vű egy sé ges adat bá zist hoz tak lét re, ez se gí ti a vál lal ko zó kat a gaz −
da sá gi part ner ke re sés ben. 

� Mind há rom tér ség ben éven te nem zet kö zi ki ál lí tást és vá sárt, va la mint üz let em −
ber ta lál ko zót szer vez tek

� Sze rencs, Hegy al jai Gaz da na pok;
� Ung vár, EX PO UZHGOROD;
� Nagyka pos, COPUS EX PO 

� A hár mas ha tár men ti tér ség ben ki ala kí tan dó kü lön le ges gaz da sá gi öve ze tek
és a ha tár át jár ha tó sá gá nak ja ví tá sá ról ta nul mányt ké szí tet tek. 

� Kár pá tok Gaz da sá gi Szem le cím mel ne gyed éven ként je len tet nek meg in for má ci −
ós új sá got 4000 pél dány ban négy nyel ven. A Re fe ren cia gaz da sá gi aján ló mű sor
éven te 10 al ka lom mal je lent ke zik szer kesz tett adás sal a Zemp lén TV mű so rán.

Egyéb szol gál ta tá sok
� meg be szé lé sek, ren dez vé nyek meg ren de zé sé hez he lyi ség biz to sí tá sa; 
� iro dai szol gál ta tá sok, te le fax, fény má so lás; 
� vál lal ko zói hir de tés fel vé tel; 
� vál lal ko zói in gat lan el adás, bér let köz ve tí té se; 
� ka pa ci tás kí ná lat – ke res let, üz let köz ve tí tés.

2004−ben meg ala pí tot ták a Zemp lén Eurorégiót. Az Eurorégió ala pí tó ok ira tát 9
szlo vá ki ai mikrorégió és 5 ma gyar zemp lé ni kis tér ség, mind két or szág re gi o ná lis szer −
ve ze tei, va la mint 17 együtt mű kö dő part ner ír ta alá. Az Eurorégió lé nye gé ben le fe di az
egy ko ri tör té nel mi Zemp lén vár me gye te rü le tét. A szö vet ség cél ja a stra té gi ai prog ram −
terv ben meg fo gal ma zot tak sze rint a ha tár men ti Zemp lén tér ség kö zös, ös  sze han golt
fej lesz té si prog ram já nak ki dol go zá sa és meg va ló sí tá sa. A két or szág ha tár men ti tér −
sé ge i nek part ner sé gi ala pon tör té nő fel zár kóz ta tá sa, a re gi o ná lis és he lyi erő for rás ok
kon cent rá ci ó já val és az Eu ró pai Uni ós, a szlo vák, ma gyar nem ze ti költ ség ve té si pá lyá −
za ti for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá val. Szer ve ze ti köz pont jai a Zemp lé ni Re gi o ná lis
Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány (Sá tor al ja új hely) és Kirá ly helme ci Re gi o ná lis Fej lesz −
té si Ügy nök ség (Királyhelmec, Szlo vá kia).

5.3. Put nok

Put nok Gömör dé li köz pont ja volt, de sze re pét el vesz tet te a ha tár vál toz ta tás sal, il let −
ve to vább csök kent je len tő sé ge az óz di ne héz ipar vi rág ko rá ban. Az óz di vas ipar vál sá −
ga sem hoz ta meg a fel vi rág zás le he tő sé gét, mert a hét ezer fős kis vá ros gond jai el −
tör pül tek a ko ráb ban negy ven ez res Ózd gond jai mö gött. Ózd mind vi rág ko rá ban, mint
ha nyat lá sá ban el szív ta a fej lesz té si le he tő sé ge ket Put nok tól. A kis vá ro si ha gyo má −
nyok és a ko ráb bi gömöri sze rep vál la lás azon ban se gí tett ki moz dí ta ni Put nokot a mély
álom ból és má ra az éven te meg ren de zett nem zet kö zi vá sá rá val mes  sze kör nyék köz −
pont já vá vált. Ha anya gi tá mo ga tás sal to váb bi fej lő dé si le he tő ség hez jut, mind a vá −
ros nak, mind kör nyé ké nek hasz ná ra fog vál ni. A Put nok ál tal szer ve zett Sajó–Rima
Eurorégió ese te pél dáz za azt a ru gal mas sá got, ami vel a vá ros ke ze li a le he tő sé ge ket.
Az eurorégió ere den dő en a két fo lyó völgy ter mé sze ti ér té kei, a kör nye zet vé de lem mi −
att ala kult meg, de mi vel va ló szí nű leg nem volt elég szel le mi ka pa ci tás és vég re haj tó
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ka pa ci tás a ter vek meg va ló sí tá sá hoz, a vá sá rok meg ren de zé sé re vál tot tak át. En nek
si ke res sé gét a vá sá ron nö vek vő szám ban meg je le nő vál lal ko zók bi zo nyít ják.

5.4. Sal gó tar ján

Sal gó tar ján az egyet len kö ze pes nagy sá gú nak mond ha tó vá ros az Ipoly és a Ti sza kö −
zött a ma ga 70 ezer la ko sá val. A 19. szá zad ban a kör nyé ken lé vő nyer anyagokra te −
le pült az ipar. A kő szén, a vas érc, a szi li kát ás vá nyok tet ték le he tő vé a bá nyá szat, a
ko há szat, a vas gyár tás, az üveg ipar ki fej lő dé sét. Így lett a 800 lel kes pa lóc fa lu ból
ipa ri köz pont együtt Ri ma szom bat tal és Lo sonc cal. Ezt a szer ves együtt fej lő dést sza −
kí tot ta meg a ha tár vál to zás 1920−ban, az óta el ága zó utat jár tak be a ko ráb ban ös  sze −
tar to zó te le pü lé sek. A kom mu nis ta dik ta tú ra a ma ga ide o ló gi á ja sze rint to vább erő sí −
tet te a vá ros na gyi pa ri jel le gét. A vas−és acél gyár tás, a fém fel dol go zás, a gép gyár tás,
a szén bá nyá szat, az üveg gyár tás és fel dol go zás to vább ra is do mi náns ma radt, és je −
len tős fej lesz té se ken ment át. A me gye el ső szá mú, a terv gaz dál ko dá si po li ti ka ál tal
erő tel je sen tá mo ga tott köz pont ja az ipar, a gaz da ság, a köz igaz ga tás te rü le tén Sal gó −
tar ján lett, és 1951−ben me gye szék he lyi ran got ka pott a túl sá go san pol gá ri Ba las sa −
gyar mat tal szem ben. 

A gaz da sá gi vál ság az 1980−as évek től sújt ja a vá rost és kör nyé két. A ki me rült bá −
nyá kat és a vesz te sé ges ipar vál la la to kat be zár ták, ami ma gas mun ka nél kü li sé get
vont ma ga után. A me gye éve kig a ma gyar or szá gi tár sa dal mi−gaz da sá gi át ala ku lás
egyik vesz te se volt. A ma gyar fő vá ros fe lől ér ke ző tő ke azon ban fo ko za to san vál lal ko −
zá sok so rát in dí tot ta be elő ször a me gye nyu ga ti fe lé ben, majd Sal gó tar ján ban is. Az
is nyil ván va ló volt min den ki előt t, hogy a ha tár men ti el zárt ság a gaz da sá gi ver seny
szá má ra sem elő nyös. A gaz da sá gi fej lő dés nek út ját áll ják a ha tá rok.

A gaz da sá gi vál ság ból, a ha tár men ti hát rá nyos hely zet ből szár ma zó ne héz sé gek
ar ra ösz tö nöz ték az itt la kó kat, hogy min den le het sé ges esz köz zel ke res sék a ki lá ba −
lás le he tő sé gét. Ezt nagy ban se gí ti, hogy Sal gó tar ján ban az év ti ze dek so rán an  nyi in −
téz mény és szel le mi ka pa ci tás hal mo zó dott föl, hogy be töl ti a tér sé gi szel le mi köz pont
sze re pét. Több olyan in téz mény is van a vá ros ban, ami a te rü let fej lesz tés szem pont −
já ból ki emel ke dő fon tos sá gú, il let ve több olyan te rü let fej lesz té si fel ada tot is el lá tó in −
téz mény van a vá ros ban, amely a ha tár men ti együtt mű kö dést szer ve zi.

Gaz da ság fej lesz té si te vé keny sé get foly tat az 1998−ban ala kult, majd 2000−ben új −
já a la kult Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Magyar-Szlovák Ta go za ta. Fő fel ada ta a
ta gok nak nyúj tott in for má ció nyúj tás, szol gál ta tás, ren dez vény szer ve zés. En nek ér de −
ké ben együtt mű kö dik a szlo vák ka ma rák kal, kü lön bö ző szlo vák szak mai szövet −
séggekkel, pél dá ul kiál lítássz ervező cé gek kel. Elekt ro ni kus hír le ve let szer kesz te nek,
hon la pot mű köd tet nek. A po zso nyi (ma gyar) ITDH és a lo son ci part ner ta go zat szer ve −
zé sé ben ma gyar cé gek szlo vá ki ai, Sal gó tar ján ban pe dig szlo vák cé gek ma gyar or szá gi
be mu tat ko zá sát szer ve zik. Tá jé koz ta tó prog ra mo kat szer vez nek a gaz da sá gi jog sza −
bály ok vál to zá sa i ról, fel tár ják a két ol da lú ke res ke de lem gát ja it, in téz ke dé se ket kez de −
mé nyez nek a ne héz sé gek fel ol dá sá ra, ösz tön zik veg yesvál lala tok lét re jöt tét, elő se gí −
tik a ta gok szlo vá ki ai ki ál lí tá son va ló meg je le né sét.

A leg gyak rab ban üz le ti part ne re ket ke res nek a vál lal ko zók, en nek ér de ké ben se gí −
te nek cég lis ta ké szí té sé ben, rö vid üz le ti aján lat írá sá ban, le for dít ják a meg ke re sést
és el is jut tat ják a szlo vák cé gek hez, il let ve köz zé te szik a szlo vák ka ma rai új ság ban.
Se gí te nek a tár gya lá si idő pont ok egyez te té sé ben.
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Amit a szlo vá ki ai vál lal ko zá si kör nye zet rõl tud ni kel l cím mel ki ad ványt ké szí tet tek.
Fel hasz nál ják az együtt mű kö dés je gyé ben a Neogra di en sis Eurorégió szer ve ze tét,

mely nek a ne vé ben pá lyá za tot ír nak (Tu risz ti kai Net work ing a Neogra di en sis Euro −
régióban), kon fe ren ci át szer vez nek (Fa lu si tu riz mus a Neogra di en sis Eurorégióban),
üz le ti ta lál ko zót szer vez nek (Szlo vák−ma gyar eurorégiós üz let em ber-ta lál ko zó), részt
vesz nek vál lal ko zói lán cok, vál lal ko zói für tök, ún. klaszterek szer ve zé sé ben (szlo vák–
ma gyar gé pi pa ri- és bú tor ipa ri klaszter).

Ta nács adói há ló za tot mű köd tet tek (2005 ok tó be ré től 2006 jú li u sá ig) Sal gó tar ján −
ban és Lo son con, ahol az ér dek lő dő vál lal ko zá sok tol má csok se gít sé gé vel kér het tek
in for má ci ót gaz da sá gi jog, adó zás, szám vi tel, mi nő ség ügy, mar ke ting té ma kö rök ben,
he ti rend sze res ség gel. A ta nács adói na po kon át lag 10 vál lal ko zás je lent meg al kal −
man ként.

Szin tén a gaz da ság fej lesz tést cé loz za meg a Nóg rád Me gyei Re gi o ná lis Vál lal ko -
zás fej lesz té si Ala pít vány. Az in ku bá tor ház bő ví té sé vel egy szlo vák–ma gyar eurorégiós
in for má ci ós és ta nács adó iro da jön lét re 40 fős elő adó te rem mel, va la mint 3 új iro da
ki ala kí tá sá val. Az iro dák ban szlo vák–ma gyar kö zös, il let ve együtt mű kö dő vál lal ko zá −
sok dol goz nak. Ez zel a két or szág ha tár men ti te rü le tén mű kö dő kis− és kö zép vál lal −
ko zá sa i nak tá mo ga tá sát, ver seny ké pes sé gé nek és nö ve ke dé sé nek elő se gí té sét kí −
ván ják el ér ni.

A Neogra di en sis Eurorégió és a Nóg rád Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács, il let ve
mun ka szer ve ze te, az ügy nök ség együt te sen fog lal koz nak a ha tá ron át nyú ló kap cso la −
tok kal.

Az ed di gi ek ből lát ha tó, hogy a tér ség szá má ra el ső sor ban a gaz da ság föl pezs dí té −
se a fon tos, ezért olyan fej lesz té sek va ló sul tak meg ed dig, ame lyek a vál lal ko zá sok
együtt mű kö dé sét se gí tik elő. A gya kor la ti lé pé se ket hely zet fel tá ró ku ta tá sok se gí tik,
ame lyek a NEOGRADIENSIS eurorégió tel jes te rü le tét vizs gál ják, nem csak a ma gyar −
or szá gi ol dalt. A ku ta tá sok ból az de rült ki, hogy egy elő re bi zo nyos elő nye van a ma −
gyar or szá gi vál lal ko zók nak a szlo vá ki a i ak kal szem ben. Ko moly kép zé si és kép zett sé −
gi hinyossá gokra is fény de rült, ame lyek meg ne he zí tik a vál lal ko zók si ke res pi a ci sze −
rep lé sét (Sal gó tar ján 2006).

Va ló szí nű, hogy egy tel jes ség re tö rek vő gaz da ság fej lesz té si prog ram fog ké szül ni
a jö vő ben, mert a sok rész te rü let együt tes fej lesz té se más ként nem kép zel he tő el.

6. A te rü let fej lesz tés gya kor la ta a ha tár men tén

6.1. A PHA RE CBC prog ram

1994−ben, az EU kül ső ha tá ra i hoz kap cso ló dó tér sé gek fel zár kóz ta tá sá ra in dí tot ta el
az Eu ró pa Ta nács a csat la ko zás ra vá ró or szá gok EU ha tár te rü le te in a nem ze ti Phare−
pro gram nak ré szét nem ké pe ző Phare CBC (Cross−Border−Co−operation) prog ra mot,
amely öt te rü let fej lesz té sé re kon cent rál. Ezek a kö vet ke zők:

� re gi o ná lis ter ve zés, 
� mű sza ki inf rast ruk tú ra−fej lesz tés, 
� gaz da ság− és tu risz ti ka fej lesz tés, 
� hu mán erő for rás−fej lesz tés, 
� kör nye zet− és ter mé szet vé de lem. 
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Ma gyar or szá gon a ha tá ron át nyú ló együtt mű kö dé sek in ten zi tá sá nak és je len tő sé −
gé nek meg nö ve ke dé se a PHA RE CRE DO és a PHA RE CBC prog ram nak kö szön he tő. Az
1998–2000 kö zött fu tó PHA RE CRE DO prog ra mok cél ja az volt, hogy az ak kor még
tag je lölt or szá gok ha tár men ti ré gi ói kö zött elő se gít se az együtt mű kö dést, be le ért ve a
kö zép−eu ró pai or szá gok és a FÁK or szá ga i val kö zös ha tár men ti te rü le te ket is. Ez Ma −
gyar or szág ese té ben a szlo vák, a szlo vén, a ro mán és az uk rán ha tár men ti te rü le te −
ket is je len tet te. El sőbb sé get adott a re gi o ná lis gaz da ság fej lesz tés nek, a ke res ke del −
mi és kul tu rá lis kap cso la tok erő sí té sé nek, a tu do má nyos és tech ni kai együtt mű kö dés
ki épí té sé nek. Ezt kis és nagy pénz ügyi ala pok kal se gí tet te.

A Szlo vá kia−Ma gyar or szág PHA RE CBC prog ram 1999−ben in dult el. En nek új don sá −
ga az volt, hogy ún. Kö zös prog ra mo zá si do ku men tu mot kel lett lét re hoz nia a fe lek nek,
amit a kö zös ha tár bi zott sá gok fo gad tak el. A pá lyá zás és a pro jekt meg va ló sí tá sa az
eu ró pai min tát kö vet te, en nek meg fe le lő en az INTERREG alap ve tő el já rás rend je sze −
rint tör tént. A Kö zös prog ra mo zá si do ku men tum a 2000–2006 kö zöt ti évek re volt ér −
vé nyes, hely zet le írást és ún. SWOT ana lí zist tar tal ma zott. Főbb cél jai kö zött sze re pelt
az el ér he tő ség ja ví tá sa, a hu mán  erő for rás fej lesz té se, a gaz da sá gi együtt mű kö dés
ja ví tá sa, az el ma ra dott ha tár men ti tér sé gek fej lesz té se, a ter mé szet− és kör nye zet vé −
de lem. A pá lyá za ti ki írá sok lé nye gi kö ve tel mé nye volt, hogy a he lyi és a re gi o ná lis ha −
tó sá gok a ha tár men ti ré gi ók ban kö zös pro jek te ket ösz tö nöz ze nek és va ló sít sa nak
meg.

A fej lesz té sek dön tő több sé ge az ún. KPA, az az a Kis Pro jekt Alap ke re té ben va ló −
sult meg. Va ló ban kis mé re tű, vi szony lag kis ös  sze ge ket igény lő pá lyá za tok vol tak
ezek, ame lyek in kább a ta nu lá si fo lya mat ré szét ké pez ték, sem mint lát vá nyos vál to −
zá so kat hoz tak vol na a tér ség fej lő dé sé ben. Ko moly gon dot oko zott vi szont ezek nek
a meg va ló sí tá sá ban, hogy az Unió ál tal szor gal ma zott tü kör pro jek tek – te hát ami kor
a ha tár két ol da lán élők kö zö sen ad ták be pá lyá za tu kat – csak rit kán nyer tek együt t,
gya ko ribb volt, hogy csak az egyik fél nyert, a má sik ki ma radt a kö zös mun ká ból. Ez
a pá lyá zat nak a meg va ló sí tá sát is koc ká za tos sá tet te és kí nos hely zet elé ál lí tot ta az
együtt mű kö dés ben re mény ke dő két fe let.

Gon dot oko zott az is, hogy az egyes ha tár sza ka szok kö zött je len tős kü lönb sé gek
ala kul tak ki a tá mo ga tás mér té két te kint ve. A leg na gyobb ke ret ös  szeg az oszt rák ha −
tár sza ka szon állt ren del ke zés re, így a be ru há zá sok is in nen ke rül tek ki leg na gyobb
szám ban. 2000−től az oszt rák–ma gyar ha tár sza kasz ki emelt tá mo ga tás ban ré sze sült,
vi szont a töb bi, köz tük a ma gyar–szlo vák is na gyon ke vés tá mo ga tást ka pott. A 669
km−es ha tár sza kasz ra csak 20 mil lió � ju tott. Emi att az ér de kek har mo ni zá lá sát na −
gyon ne héz volt meg ol da ni. A 21. táb lá zat jól ér zé kel te ti ezt a kü lönb sé get. A leg hosz  −
szabb tá mo ga tás ban ré sze sü lő ha tár sza kasz a ma gyar–szlo vák ha tár, még is a tá mo −
ga tá si ke ret 8,8%−át kap ta, szem ben az oszt rák 60,8%−kal.

A szlo vák te rü let fej lesz tők is ha son ló ne héz ség gel áll tak szem ben, mert eh hez ha −
son ló aszim met ria jel le mez te a szlo vák ha tár men ti tá mo ga tá so kat is. 2001 és 2003
kö zött há rom or szág gal volt PHA RE CBC tá mo ga tás, Auszt ri á val, Len gyel or szág gal és
Ma gyar or szág gal. Cseh or szág gal ko ráb ban, 1999−ben volt kö zös prog ram ja Szlo vá ki á −
nak, Uk raj na pe dig az uni ós sza bá lyok ér tel mé ben nem volt tá mo gat ha tó.
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11. táblázat. PHA RE tá mo ga tás a ma gyar ha tár men tén 1995–2001 

For rás: VÁTI 2002

12. táblázat. PHA RE tá mo ga tás a szlo vák ha tár men tén, 2001–2003

For rás: Aurex 2005.

A lát ha tó arány ta lan ság kö vet kez mé nyei több ször ko moly prob lé ma elé ál lí tot ták a pá −
lyáz ta tók fe le lő se it. A ma gyar ha tár sza kasz ra ki írt pá lyá za tok ra szin te min den eset ben
több szö rös túl je lent ke zés volt (pl. a kö zö sen ki írt 2001–2002. évi Kis pro jekt Alap ra
be ér ke zett 134 pá lyá zat ból csu pán 9−re volt elég a meg adott ke ret ös  szeg), így több
tu cat, min den kri té ri um nak meg fe le lő pá lyá zó nak nem ju tott a tá mo ga tás ból. Az oszt −
rák ha tár sza ka szon vi szont volt olyan pá lyá za ti for du ló, hogy egy ál ta lán nem, vagy ke −
vés meg fe le lő pá lyá zat ér ke zett (Aurex 2005).

A ha tár men ti prog ra mok fi nan szí ro zá sá nál fi gye lem be kel le ne ven ni a ha tár men −
ti ré gi ók szá mát és kü lö nö sen a la kos ság lé lek szá mát. Ez kü lö nö sen nagy je len tő ség −
gel bír az egyes prog ra mok köz ti egyen súly meg te rem té sé ben. Hely te len, hogy Ma −
gyar or szág leg hos  szabb ha tár sza ka szá nak, a ma gyar–szlo vák ha tár tér ség nek meg
kell elé ged nie ilyen sze rény tá mo ga tás sal, szem ben a sok kal fej let tebb oszt rák ha tár −
sza kas  szal.

Az 5 fő pri o ri tás kö zül a szlo vák ha tár men ti prog ram ban a hu mán erő for rás−fej lesz −
tés emel ke dett ki, mert a kis pro jek tek ese té ben a fő irány az em be rek kö zöt ti kap −
cso lat épí tés. A kis pro jek tek ese té ben fon tos hang sú lyoz ni, hogy a tá mo ga tá si ösz  −
szeg nél sok kal na gyobb a je len tő sé gük. Ha van is me ret a köz vé le mény ben a CBC
prog ra mok ról, ak kor az a kis pro jek tek nek kö szön he tő. Meg ha tá ro zó sze re pe van az
eurorégiók nak a ha tá ron át nyú ló kap cso la tok ban, mert a pá lyá za tok ban meg je le nő
pro jek tek jó ré sze ezek nek a szer ve ze tek nek a meg je le né sé nek, mű kö dé sé nek kö −
szön he tő. A part ner meg ta lá lá sa ne héz fel adat, eb ben az eurorégió ki vá ló an köz re mű −
kö dik. Jo gi szer ve zet té kell vál ni uk a fe le lős ség vál la lá sa ér de ké ben. 

A te rü le ti fej lő dés hos  szan  tar tó, szá mok kal ál ta lá ban csak át té te le sen mér he tő, il −
let ve ki fe jez he tő fo lya mat. A vál to zás leg ha ma rabb a tér ség gaz da sá gá nak ala ku lá sá −
ban je le nik meg, ak kor is ha po zi tív, ak kor is ha ne ga tív irány ban tör té nik, és csak ké −
sőbb ész lel he tő a la kos ság tár sa dal mi, szo ci á lis vi szo nya i ban mint el− vagy be ván dor −
lás, az is ko lá zott né pes ség ará nyá nak vagy kor ös  sze té tel ének vál to zá sa stb. A Phare
CBC prog ram te rü let fej lesz tő ha tá sá nak bi zo nyí tá sá hoz még ke vés idő telt el, a ha tá −
sok csak több év el tel té vel mér he tők. A ma gyar–szlo vák ha tár ese té ben pe dig olyan
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kis lép té kű fej lesz té sek tör tén tek, ame lyek nek a ha tá sa va ló szí nű leg a jö vő ben sem
mu tat ha tó ki.

En nek el le né re a ré gió szá mít a ha tá ron át nyú ló kap cso la tok to vább fej lő dé sé re,
ezért a kö vet ke ző stra té gi ai cé lo kat fo gal maz ta meg a ma gyar–szlo vák CBC prog ram
kap csán:

� A ha tár men ti fek vés ből adó dó hát rá nyok előn  nyé for má lá sa; 
� A ha tár men ti tér ség ben élők élet mi nő sé gé nek ja ví tá sa és a kom mu ni ká ció fej −

lesz té se; 
� A kör nye zet mi nő ség és a ter mé szet vé del mi együtt mű kö dé sek ja ví tá sa; 
� A mű sza ki inf rast ruk tú ra és a köz mű vek ál la po tá nak ja ví tá sa; 
� A di ver zi fi ká ci ón és a ver seny ké pes sé gen ala pu ló fenn tart ha tó gaz da sá gi fej lő −

dés elő moz dí tá sa; 
� Kö zös fenn tart ha tó fej lesz té si el kép ze lé sek meg va ló su lá sá nak tá mo ga tá sa;

A ré gió 2000−ben a ma gyar–szlo vák Phare CBC prog ram ban vett részt nyolc pro −
jekt tel, ame lyek ugyan vi szony lag kis szám ban, de szé les ská lán se gí tet ték a ha tár
men ti tér sé gek fej lő dé sét. A ré gió fej lesz té si cél jai a kül ső és bel ső ko hé zió meg te −
rem té se, va la mint az ér té kek meg őr zé se kö rül ren de ződ nek. A kül ső ko hé zió meg te −
rem té se olyan te vé keny sé ge ket fog lal ma gá ba, ame lyek a tér ség szo ci á lis és gaz da −
sá gi struk tú rá i nak fej lesz té sét tű zik cé lul az eu ró pai tár sa dal mi és gaz da sá gi rend −
szer be va ló be il lesz ke dés ér de ké ben. A bel ső ko hé zió meg te rem té se el ső sor ban a le −
sza ka dó tér sé gek fej lesz té sét és ál ta lá ban az élet mi nő ség eme lé sét, míg az ér té kek
meg őr zé se a re gi o ná lis iden ti tás erő sí té sét, va la mint az erő for rás ok fenn tart ha tó
hasz no sí tá sát cé loz zák. 

A ré gió cél ki tű zé se i vel és tár sa dal mi−gaz da sá gi fej lett sé gé vel össz hang ban a
Phare CBC ál tal tá mo ga tott pro jek tek mint egy fe le a gaz da ság fej lesz té sét se gí tet te.
Ezen be lül az ide gen for gal mi fej lesz té sek sú lya mu tat ja, hogy eb ben a tér ség ben vi −
szony lag fej let len te vé keny ség hú zó ága zat ként hat hat a ré gió fej lő dé sé re, a kü lön bö −
ző fej lett sé gű kis tér sé gek kö zöt ti kü lönb sé gek mér sék lé sé re. A köz le ke dést, a ter mé −
szet− és kör nye zet vé del mét szol gá ló pro jek tek köz vet le nül és köz vet ve is szol gál ják a
tér sé gi kü lönb sé gek fel szá mo lá sát, az élet mi nő ség nö ve lé sét és egy ben a kör nye ze ti
erő for rás ok és ér té kek meg őr zé sét és fenn tart ha tó hasz ná la tát is. 

A köz le ke dés fej lesz té si be ru há zá so kat meg elő ző, a fej lesz té se ket meg ala po zó
hát tér ta nul mány köz vet le nül szol gál ja a ha tá ron át nyú ló szak mai kap cso la to kat. 

� A He ves me gyei ön kor mány zat ve ze té sé vel és a ha zai és szlo vá ki ai szak mai és
ön kor mány za ti part ne rek be vo ná sá val el ké szült ta nul mány hos  szú tá von ha tá −
ro zott meg olyan fej lesz té si cé lo kat, ame lyek a ké sőb bi ek ben a Ma gyar or szág
és Szlo vá kia kö zöt ti eurorégió(k) kö zös fej lő dé sé nek, a gaz da sá gi és kul tu rá lis
kap cso la tok erő sí té sé nek fon tos fel té tel ét biz to sít hat ja.

� Nóg rád me gyé ben, a Karancs-Medves Ter mé szet vé del mi Ala pít vány ál tal ve ze −
tett pro jekt a mai Neogra di en sis ré gió kul tu rá lis és ter mé sze ti ér té ke i nek be −
mu ta tá sát tűz te cé lul az ide gen for gal mi fej lesz té si pro jek tek kö zött. A Salgó vá −
rát és Somoskőt ös  sze kö tő tan ös vény nem csak a Med ves−vidék ter mé sze ti ér −
té kek ben gaz dag tá ja it mu tat ja be, ha nem a tér ség ben ki emel ke dő kul tu rá lis−
tör té ne ti ér ték nek szá mí tó vá rak ar ra ér de mes be mu ta tá sát is nagy ban elő se −
gí tet te a szlo vá ki ai ol dal ha son ló kez de mé nye zé sé vel pár hu za mo san.
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� A sá tor al ja új he lyi csa tor na há ló zat fej lesz té se a ré gió egyet len Phare CBC nagy −
pro jekt je. A pro jekt a tér sé gi kü lönb sé gek csök ken té sé vel, az élet mi nő ség eme −
lé sé vel, a kör nye zet ter he lés nek csök ken té sé vel (pl. a Bod rog fo lyó élő he lyei
ese té ben) és az erő for rás ok fenn tart ha tó hasz ná la tá val (fel szí ni és fel szín alat −
ti ivó víz bá zi sok vé del mé vel) több re gi o ná lis cél el éré sé hez komp lex mó don já −
rult hoz zá. 

A 2000−ben zaj lott CBC KPA prog ram kap csán a kö vet ke ző fej lesz té sek va ló sul tak
meg (VÁTI 2002):

1. NEOGRADIENSIS Eurorégió Nóg rád me gyei tér ség fej lesz té si prog ram.
2. Öko tur isztikai fej lesz té sek a ma gyar–szlo vák ha tár men tén (Abaúji Te rü let fej −

lesz té si Ön kor mány za ti Szö vet ség)
3. Ta nul mány He ves me gye és Szlo vá kia köz úti kap cso la tá nak fej lesz té sé ért. 
4. Ipoly Eurorégió sza bad egye tem.
5. Tanösvényter vezés Somoskő és Salgó kö zött. 
6. Szlo vák−ma gyar gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se. 
7. Az eu ró pai vas kul tú ra út jai Észak−Ma gyar or szá gon.

An nak el le né re, hogy a PHA RE CBC ma gyar–szlo vák ha tár men ti prog ram rend kí vül
ala csony ös  sze gű tá mo ga tás ban ré sze sült az el múlt évek ben, még is tu dunk kü lönb −
sé get ki mu tat ni a két ha tár sza kasz, a nyu ga ti és a ke le ti kö zött. A leg főbb kü lönb ség
az, hogy a ke le ti ha tár sza ka szon jó val na gyobb a pá lyá za ti ak ti vi tás és en nek meg fe −
le lő en na gyobb a meg nyert pá lyá za tok szá ma is. A ke le ti ha tár sza kasz ma ga sabb ak −
ti vi tá sá ra jel lem ző, hogy a 2002−ben tel je sí tett PHA RE CBC KPA 15 nyer tes pá lyá zó ja
kö zött 10 volt észak−ma gyar or szá gi, sőt el nyer ték a ki osz tott ös  szeg 94%−át.

Rész le te sebb ada tok kal ren del ke zünk a 2000−es Ma gyar or szág−Szlo vá kia Phare
CBC KPA ered mé nye i ről, me lyet 2002−ben hir de tett meg ma gyar ol da lon a mi nisz ter −
el nö ki hi va tal és a VÁTI. Er re a hir de tés re 73 pá lyá zat ér ke zett be. A 73 be ér ke zett
pá lyá zat ból 56 ma radt ver seny ben, a töb bi tar tal mi okok ból (13) vagy for mai okok ból
(4 kés ve ér ke zett) ki ma radt. 72 azo no sít ha tó pá lyá zat 35 te le pü lés ne vet je lölt meg,
ami ből 15 volt vá ros és 20 fa lu. A vá ro sok kö zül 7 du nán tú li volt, 15 pá lyá zat tal, 9
pe dig a ke le ti or szág rész ből küld te be 35 pá lyá za tát. A fal vak kö zül 8 volt du nán tú li 9
pá lyá zat tal és 12 ke le ti, 13 pá lyá zat tal.

Egy részt te hát a vá ro sok pá lyá za ti ak ti vi tá sa volt jó val na gyobb a fal va ké nál, más −
részt pe dig a ke le ti or szág rész te le pü lé sei je les ked tek na gyobb szá mú pá lyá zat be −
nyúj tá sá val. A Du ná tól ke let re fek vő me gyék, köz tük el ső sor ban Bor sod−Aba új−Zemp −
lén me gye ak ti vi tá sát nagy ban elő se gít het te, hogy itt in dult a Phare−pro gram ki pró bá −
lá sa (a má sik ked vez mé nye zett me gye Sza bolcs volt) már a ki lenc ve nes évek ben. A
pá lyá za ti le he tő sé gek meg ra ga dá sa, a pá lyá zat írás hoz szük sé ges szak tu dás itt ko ráb −
ban ki ala kult, mint a nyu ga ti me gyék ben.

A 73 pá lyá zó ból jel lem ző en csak tö re dé kük, 11 pá lyá zó nyert, akik nek a szék hely −
ét te kint ve azt ál la pít hat juk meg, hogy a Du ná tól nyu gat ra lé vő te le pü lés ről nyert 3 (eb −
ből 2 vá ros), ke let re pe dig 8 (eb ből 5 vá ros).

A szlo vák ol da lon az 57 pá lyá zó ból 16 nyer tes volt, kö zü lük há rom tud ta a ter ve −
zett fel ada tot ma gyar part ne ré vel kö zö sen meg ol da ni. Több sé gé ben mind a ma gyar,
mind a szlo vák ol dal nyer tes pá lyá zó i nak part ne rük nél kül kel lett vég re haj ta ni uk a kö −
zö sen el ter ve zett cé lo kat. A szlo vák ol dal nyer tes pá lyá zói kö zött 3 fő vá ro si, az az po −
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zso nyi szer ve ze tet ta lá lunk, de a töb bi 10 nyer tes is vá ro si volt, és csak 3 pá lyá za ti
anyag ról tu dunk, amely fa lu ban ké szült. Ég tá jak sze rint vi szont tel jes a har mó nia,
mert 8−8 pá lyá zó van ke let ről is, nyu gat ról is (VÁTI 2003).

1998 de cem be ré ben az Eu ró pai Unió ki ter jesz tet te a PHA RE CBC prog ra mo kat
min den ha tár men ti ré gi ó ra, ezért a szlo vák kor mány 1999 fo lya mán szer ző dé sek ben
rög zí tet te Ma gyar or szág gal, Cseh or szág gal és Len gyel or szág gal a ha tár men ti együtt −
mű kö dé sek két ol da lú prog ram ja it, a szük sé ges szer ve ze tek lét re ho zá sá ra és tá mo ga −
tá sá ra. Egyi de jű leg együtt mű kö dé si bi zott sá go kat is lét re hoz tak, ame lyek tá mo gat ták
az együtt mű kö dést. Ki dol goz ták a 2000–2006−ig ter je dő idő re a fej lesz té si stra té gi á −
kat a ha tá rok mind két ol da lá ra. Ezt a do ku men tu mot 2000 áp ri li sá ban be nyúj tot ták
jó vá ha gyás ra az Eu ró pai Bi zott ság nak.

6.2. Jel lem ző fej lesz té si ter vek a ha tár men tén

Je len tős kü lönb ség van a fen ti ek ben fej lesz té si cso mó pont nak ne ve zett szer ve ző dé sek
és a kis tér sé gek igé nyei és le he tő sé gei kö zött. Rö vi den úgy jel le mez het nénk a fenn ál −
ló kü lönb sé get, hogy a fej lesz té si cso mó pont ok al kal ma sak nagy lép té kű ter vek ké szí −
té sé re és en nek meg fe le lő be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ra. A kis tér sé gek azon ban jel −
lem ző en he lyi fej lesz tés nek, vi dék fej lesz tés nek ne ve zett prog ra mok ban tud nak el ső −
sor ban si ker rel sze re pel ni. En nek az a fő oka, hogy a kis tér sé gek több sé gé ben ezen a
ha tár sza ka szon el ső sor ban kis lé lek szá mú fal vak, vagy kis vá ros ok ta lál ha tók, eset leg
hát rá nyos hely ze tű vá ro sok (Ózd), emi att túl erős az ön kor mány za ti be fo lyás a fej lesz −
té sek ter ve zé se kor. A fej lesz té si cso mó pont ok ban sok kal több ér dek cso port együtt mű −
kö dé sé re ke rül sor, emi att szé le se dik az ő ese tük ben a fej lesz té si szín ská la.

A ha tár men ti sáv ban ke vés si ke res, jól fej lő dő vá ros van a ma gyar or szá gi ol da lon
(Ko má rom, Esz ter gom), an nál több az olyan, ame lyik év ti ze dek óta hát rány ban szen −
ved épp határ men tisége mi att (Ba las sa gyar mat, Ózd, Sá tor al ja új hely). A ha tár men té −
re jel lem ző te le pü lés for ma a fa lu és a fal vak cso port ja kis tér sé gek ben, tá jak ban. A
fej lesz té si do ku men tu mok alap ján a ha tár men ti he lyi fej lesz té si igé nyek ből nép sze −
rű sé gi lis tát ál lít ha tunk ös  sze a ter vek ből. Ki dol go zott sá guk mi att hasz nos le het ezek
is mer te té se a szlo vá ki ai fej lesz tők szá má ra is. Ma gyar or szá gon ne ves pá lyá zat író cé −
gek ké szí tik eze ket a do ku men tu mo kat, töb bek kö zött a Excel lence rt., Hitesy-Bartucz-
Hollai Üz le ti Ta nács adó Iro da, MTA Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja, Nóg rá di Gaz da -
ság fej lesz tõ Kht., Terra Stu dio Kft. stb.

A köz le ke dés fej lesz té se
A ha tár men ti kis tér sé gek el ső szá mú gond ja a ha tár át ke lés ne héz sé ge. A meg nyí ló
ha tá rok csak az egyik aka dályt fog ják el gör dí te ni az együtt mű kö dé sek út já ból, mert to −
vább ra is ne héz sé get fog je len te ni a köz le ke dés. Az év szá zad okon át meg lé vő köz le −
ke dé si utak, be le ért ve az ös vé nye ket, a gya log uta kat, a sze kér já rá so kat, stb, egy elő −
re jár ha tat la nok. Ezért vár ha tó és el fo gad ha tó a kis tér sé gek igé nye, hogy az Ipoly tól a
Ti szá ig új ra épül je nek a hi dak és az át já rást biz to sí tó fon to sabb utak, il let ve új hi dak
épül je nek a Du nán.

Bár mi lyen te rü le ti egy ség – le het az or szág, ré gió vagy ép pen egy kis tér ség – gaz −
da sá gi fej lő dé sé nek, az ott élő em be rek élet kö rül mé nyei és élet szín vo na la ja ví tá sá −
nak az egyik leg fon to sabb alap pil lé re az inf rast ruk tú ra, ame lyen be lül az egyik leg −
szem be tű nőb ben meg nyil vá nu ló szeg mens a mű sza ki vo na las inf rast ruk tú ra, amely
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ka te gó ri á ba a köz le ke dés is tar to zik. A kü lön bö ző köz le ke dé si uta kon tör té nő áru−,
sze mély− és anyag for ga lom a min den na pi tár sa dal mi−gaz da sá gi élet, a gaz da sá gi fo −
lya ma tok alap ját je len ti. Egy adott te rü let köz le ke dé si há ló za ta je len tős mér ték ben já −
rul hoz zá a he lyi gaz da ság és a he lyi tár sa da lom mű kö dé sé hez. A köz le ke dé si inf rast −
ruk tú ra fej lesz té se te hát ma a gaz da sá gi−tár sa dal mi fej lő dés egyik kulcs kér dé se. Bár
az ilyen be ru há zá sok meg té rü lé se nem köz vet le nül je lent ke zik, de a gaz da sá gi ver −
seny ké pes ség és a la kos sá gi élet mi nő ség ja vu lá sá nak egyik fon tos köz ve tett té nye −
ző je. Az ilyen in téz ke dés ha tá sá ra a kis tér ség kül ső−bel ső el ér he tő sé gi vi szo nyai ja vul −
nak, a gaz da sá gi te vé keny sé gek ál tal hasz no sí tott (ipar− és me ző gaz da sá gi) te rü le tek,
va la mint az ide gen for gal mi vonz erők meg kö ze lít he tő sé ge a be fek te tők, a la kos ság és
az ide lá to ga tók szá má ra egy aránt ja vul, amely meg te rem ti a le he tő sé gét a vál lal ko zói
ak ti vi tás, a kül ső be fek te té sek nö ve ke dé sé nek, és egy ben ja vít ja a la kos ság élet kö −
rül mé nye it.

A kis tér sé gi köz le ke dé si inf rast ruk tú ra fej lesz té sé nek cél ja az el ér he tő sé gi vi szo −
nyok és a köz le ke dés biz ton sá gá nak ja ví tá sa, va la mint a tér sé gi köz le ke dés za var ta −
lan biz to sí tá sa, a la kók szá má ra jobb élet kö rül mé nye ket, a gaz da sá gi sze rep lők sze −
mé ben pe dig von zóbb kis tér sé get te remt ve ez ál tal. 

A köz le ke dé si inf rast ruk tú ra ál ta lá nos ér vé nyű, min den re ki ter je dő fej lesz té se
olyan ös  sze tett fej lesz té si fel adat, mely ben az ön kor mány zat ok el ső sor ban ka ta li zá tor
sze re pet tölt het nek be. Ugyan ak kor bi zo nyos tí pu sú és ki sebb lép té kű köz le ke dés−fej −
lesz té sek ben ma guk is le het nek kez de mé nye zők és vég re haj tók. A köz le ke dés fej lesz −
té se a ha tár men ti sáv kül ső és bel ső el ér he tő sé gi vi szo nya it ja ví tó fej lesz té si te vé −
keny sé ge ket fog lal ma gá ba, ame lyek ke re té ben a köz úti mel lett a vas úti köz le ke dés
fel tét ele i nek ja ví tá sá ra is szük ség van. A köz úti el ér he tő ség ja ví tá sa alatt a bel ső út −
há ló zat mi nő sé gé nek fej lesz té se, va la mint hi ány zó ös  sze kö tő, be kö tő és el ke rü lő
utak ki épí té se is ér ten dő. He lyi ön kor mány za ti il le té kes ség be tar to zik a te le pü lé sek
bel te rü le ti út ja i nak fej lesz té se, va la mint a gya lo gos for ga lom ál tal érin tett út vo na lak
és köz in téz mé nyek aka dály men te sí té se.

Ugyan csak az in téz ke dés hez tar to zó fej lesz té si te vé keny ség a vas úti köz le ke dés
fel tét ele i nek ja ví tá sa, amely ös  sze kap csol ha tó a ha tár szlo vá ki ai ol da lán lé vő vas úti
vo nal mo der ni zá lá sá val és köl csö nös hasz ná la tá val.

A ha tár men ti tér ség ben je len leg két he lyen tö re ked nek a köz út há ló zat erő tel jes
fej lesz té sé re. Az egyik az Ipoly−völ gyét érin tő, Nóg rád me gyei út Bu da pest ről észa ki
irány ban, a cél en nek a 2 je lű út nak a gyors for gal mi út tá fej lesz té se. 

Ha son ló a cél a Mis kolc–Kas sa kö zöt ti nem zet kö zi, 3−as szá mú fő út vo nal ma −
gyar–szlo vák ha tár kö zöt ti ma gyar te rü le ten lé vő sza ka szá nak re konst ruk ci ó já val. A
most fo lyó mun kák nyo mán az út vo nal át lag ban 70–80 cm−rel szé le se dett, te her bí rá −
sa meg nőtt (az át me nő je len tős te her for ga lom le bo nyo lí tá sá ra), egyes cso mó pont ok
for ga lom tech ni kai szem pont ból biz ton sá go sab bá vál tak, de to vább ra is csak egy
nyom vo na lú ma radt. Az út vo nal köz vet len kap cso la tot te remt az M3−as au tó pá lyá val.
A te le pü lé sek el ke rü lé se rész ben meg ol dott (Novajidrány, Garad na), míg más te le pü −
lé sek to vább ra is je len tős át me nő for gal mat kény te le nek le bo nyo lí ta ni (For ró,
Csobád). Az itt élők ré szé re kü lö nös je len tő ség gel bír a te le pü lé se ket el ke rü lő sza ka −
szok meg épí té se.

A fej lesz té si ter vek ben rend re sze re pel a ke rék pár út épí té sé nek kí vá nal ma is. Ez
az igény ál ta lá nos köz le ke dé si igényt je lent, amely nek van nak a la kos ság nak ked ve −
ző hasz nos jel lem zői mel lett tu riz mus hoz kö tő dő ele mei is. A ter vek ben ter mé sze te −

180 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



sen for dít va je le nik meg a ke rék pár út irán ti igény, mert a tu ris ták ra hi vat koz va sze ret −
nék meg épí te ni a fő utak tól el kü lö ní tett utat, amit nyil ván el ső sor ban a la kos ság hasz −
nál na. A ha tár két ol da lán kö zö sen ter vez ve az ilyen uta kat már ko moly há ló za tot le −
het ne ki épí te ni, ami föl len dít het né az ide gen for gal mi köz pon tok lá to ga tott sá gát. Ezt
bi zo nyít ják az Ipoly−völ gyi ke rék pár út ki épí tett sza ka szai is. Ilyen út vo nal ki épí té sé re
több más ha tár men ti tér ség ben is szük ség len ne. Le he tő ség vol na a fo lyók kal pár hu −
za mo san fu tó ke rék pár utak meg épí té sé re (Ipoly, Sa jó, Bód va, Her nád, Ti sza), ame lyek
érin te nék az ide gen for gal mi szem pont ból frek ven tált te le pü lé se ket (kas té lyok, temp −
lo mok). Szük sé ges ezek nek az utak nak a szlo vák ha tá ron át nyú ló meg épí té se is, mi −
vel a tér ség így na gyobb tu risz ti kai vonz erőt je len te ne mind két or szág szá má ra. Ugyan −
ilyen je len tős le het a ter mé szet vé del mi te rü le te ken át me nő ke rék pár utak épí té se is.

He lyi gaz da ság fej lesz té se
A ha tár men ti kis tér sé gek mun ka ké pes la kos sá ga kö ré ben az or szá gos át lag nál na −
gyobb a mun ka nél kü li ség. Ezért min den kis tér ség ke re si an nak a le he tő sé gét, ho gyan
nö vel hes se a mun ka he lyek szá mát. En nek mód sze re az élet ké pes he lyi gaz da ság ki −
ala ku lá sa, ami a kis tér ség la kói szá má ra biz tos meg él he tést, ver seny ké pes jö ve del −
met, szak mai pers pek tí vát biz to sít. Eh hez erős, biz tos pi a cok kal ren del ke ző, ma gas
jö ve del me ző sé gű vál lal ko zá sok meg te le pe dé sé re van szük ség. Az or szág ban le zaj ló
gaz da sá gi szer ke zet vál tás ed di gi ered mé nye i ből a ha tár men ti sáv csak ki sebb mér −
ték ben ré sze sült, a gaz da sá gi struk tú ra nem vál to zott ked ve ző en, a tér ség be nem ér −
ke zik je len tő sebb kül ső be fek te tés, a he lyi vál lal ko zá sok leg több je a fenn ma ra dá sért
küzd. A ked ve zőt len ten den ci ák oka alap ve tő en a tő ke sze gény ség ből ere dő tech no ló −
gi ai fej lesz té sek el ma ra dá sa. Ez a je len ség kü lö nö sen a kis tér sé gi kis− és kö zép vál −
lal ko zá so kat sújt ja, ame lyek így nem ké pe sek fel szív ni a ko ráb ban, a ha gyo má nyos
ipar ágak le épü lé sé vel, va la mint az el múlt idő szak ban a gaz da sá gi le épí té sek so rán el −
bo csá tott mun ka erőt.

A ha tár men ti sáv ban el ső sor ban a kis te le pü lé sek, il let ve a rossz köz le ke dé si
adott sá gú te le pü lé sek van nak ked ve zőt len hely zet ben. Az ő igé nyük és ér de kük, hogy
a kis tér ség köz pont ja, a vá ro sok gaz da sá ga fej lő dő pá lyá ra áll jon. A kis tér ség gaz da −
sá ga szá má ra szük sé ges tech no ló gi ai mo der ni zá ci ó ra és az ál ta la meg va ló su ló ma ga −
sabb jö ve del mi szint el éré sé re a he lyi gaz da ság azon ban ön erő ből nem ké pes. A kis −
tér ség ben je len leg mű kö dő vál lal ko zá sok tö me ge és nagy sá ga ke vés ah hoz, hogy a
kis tér ség eltartóképességének hos  szú tá von biz tos alap ja le gyen, il let ve a je len lé vő
mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát biz to sít sa. Ar ra kell tö re ked ni, hogy a rend szer vál tás
után el ma radt be fek te té sek pót lá sa a le he tő sé gek ere jé ig meg tör tén jen, a tér ség be
friss tő ke ér kez zen, mely mun ka he lyet te remt és csök ken ti a bel ső tő ke sze gény sé get.
A kis tér sé gek nek te hát ele mi ér de ke ezen be ru há zá sok be te le pü lé sé nek ösz tön zé se,
elő se gí té se.

A vál lal ko zá sok mel lett az ön kor mány zat ok is for rás hi án  nyal küz de nek, így a vál lal −
ko zá sok ból szár ma zó ön kor mány za ti adók mér sék lé se bár kí vá na tos, de ne he zen
meg va ló sít ha tó út ja az ön kor mány zat ok vál lal ko zás tá mo ga tó po li ti ká já nak. A ko ráb bi
gya kor lat tól el té rő en a je len le gi hely zet ben az ön kor mány zat ok nem szí ve sen mon da −
nak le in gat la na ik ról, és ha a gaz da sá gi kény szer ki ke rül he tet len né te szi az el adá su −
kat, nem szí ve sen biz to sí ta nak ked vez mé nyes vá sár lá si le he tő sé get a vál lal ko zók ré −
szé re sem. A be ru há zá si ér dek lő dés nö ve lé se komp lex be ru há zás ösz tön zé si cso mag
ki dol go zá sát és meg va ló sí tá sát kí ván ja meg.
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A leg fon to sabb a komp lex szem lé let ki ala kí tá sa, mi vel a be ru há zók von zá sá nak
több, egy mást ki egé szí tő, de jel le gük ben egy más tól je len tő sen el té rő ele me van. Az
ele me ket a he lyi gaz da ság fej lesz té sé hez szük sé ges in téz ke dé sek tar tal maz zák. A
komp lex be avat ko zást igény lő in téz ke dés cso mag leg fon to sabb ele mei a kö vet ke zők:

• A meg fe le lő mé re tű, árú, mi nő sé gű és előkészítettségű te rü let ren del ke zés re
ál lá sa.

• A te rü let jó köz le ke dé si el ér he tő sé gé nek biz to sí tá sa.
• A szük sé ges lét szá mú, kép zett és át ké pez he tő mun ka erő ren del ke zés re ál lá sa.
• A beruházásösztönzés szer ve ze ti hát te re, ami el ső sor ban a gyors dön té si ké −

pes sé get és a pro fes  szi o ná lis beruházássz ervező te vé keny sé get je len ti.
• A te rü let komp lex kí ná la tá ra épí tett in ten zív mar ke ting te vé keny ség foly ta tá sa.
• A te rü let rek re á ci ós, kul tu rá lis, tu risz ti kai, ok ta tá si kí ná la ta.

A te rü let igény biz to sí tá sá nak is sok elő fel té te le van. A ren de zé si terv ben meg ha −
tá ro zott te rü le te ken szük ség van tu laj don vi szony ok ren de zé sé re, a te rü le tek elő ké szí −
té sé re, út há ló za ti fel tá rá sá ra, a meg lé vő inf rast ruk tú ra fej lesz té sé re. Ezek a te vé keny −
sé gek ko moly fel ada tot ró nak az ön kor mány zat ok ra. Előny nek mond ha tó, hogy a meg −
fe le lő mé re tű te rü let a ha tár men ti sáv ban adott ság, hi szen ipar te rü le tek so ra áll ren −
del ke zés re a be fek te tők szá má ra, kö zöt tük ipa ri park cím mel ren del ke ző tér sé gi ek is
− rá adá sul az ipa ri par kok ese ten ként még von zó szol gál ta tá so kat is kí nál nak. A te rü −
le tek ér té ke sí té se, fej lesz té se és mi nél gyor sabb be te le pí té se szem pont já ból jó mar −
ke ting te vé keny sé get kell foly tat ni.

A je len tő sebb be ru há zók ma gas szín vo na lú tech no ló gi át ho no sí ta ná nak meg, je −
len tős szá mú sze mélyt fog lal koz tat ná nak és jobb jö ve del me ző sé gük ré vén ma ga sabb
bér szín vo na lat tud ná nak kí nál ni. Ma gas tech no ló gi ai szint jük, a pon to san üte me zett
mun ka fo lya mat ok ré vén ma ga sabb mun ka kul tú rát és fe gyel met kö ve tel nek, ami visz  −
sza hat, és nö ve li a mun ka vál la lók ver seny ké pes sé gét. A be te le pült cég szol gál ta tá so −
kat vesz igény be, ami a he lyi vál lal ko zá sok szá má ra je lent új, fi ze tő ké pes pi a cot. Az
oda te le pü lő me nedzs ment mi nő sé gi la ká so kat és szol gál ta tá so kat igé nyel, a gye re ke −
ik ok ta tá sá tól kezd ve a rek re á ci ós szol gál ta tá so kon – kul tú ra, sport, szó ra ko zás stb.
– ke resz tül a mi nő sé gi el lá tá sig. A be ru há zás fel pezs dí ti az adott tér ség üz le ti éle tét,
ren dez vé nyek, kép zé sek bo nyo lód nak, ami meg fe le lő hát tér−inf rast ruk tú rát igé nyel.

Ha a ha tár men ti sáv kis tér sé ge i nek be fek te tő von zó ké pes sé gét nem si ke rül je len −
tős mér ték ben ja ví ta ni, ak kor a kis tér sé gek gaz da sá gá ra jobb eset ben a stag ná lás,
ros  szabb eset ben a vis  sza esés lesz a jel lem ző. Hú zó be ru há zá sok nél kül nem vár ha −
tó a kis tér sé gek ben a jö ve del mi szint je len tős emel ke dé se sem, ami az in gá zás to −
váb bi nö ve ke dé sét, és a kül ső kör nye zet től va ló füg gés fo ko zó dá sát, ké sőbb az el ván −
dor lás nö ve ke dé sét fog ja ered mé nyez ni.

A be fek te tői ér dek lő dés fo ko zá sa, a kül ső mun ka hely te rem tés mel lett – amely nek
el sőd le ges sze re pe le het a tő ke sze gény ség csök ken té sé ben – fon tos té nye ző ma rad
a he lyi vál lal ko zá sok fog lal koz ta tá si sze re pe is. A meg lé vő vál lal ko zá sok fenn ma ra dá −
sát több té nye ző fe nye ge ti. A ha tár men ti sáv ban lé vő vál lal ko zá sok se bez he tő sé gé −
nek oka ab ban rej lik, hogy a kény szer vál lal ko zá sok, a tő ke sze gény kis vál lal ko zás ok
for rá sok és szak mai tá mo ga tott ság hi á nyá ban nem ké pe sek ru gal ma san al kal maz −
kod ni a vál to zó pi a ci igé nyek hez. Ugyan ak kor az Uni ó hoz va ló csat la ko zás a ha zai, jel −
lem ző en kis− és kö zép vál lal ko zá sok szá má ra hir te len nö vek vő kon ku ren ci át és pót ló −
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la gos (mi nő sé gi, kör nye zet vé del mi, sza bá lyos sá gi) kö ve tel mé nye ket tá maszt. A he lyi
vál lal ko zá sok (kü lö nö sen a kis− és kö zép vál lal ko zá sok) si ke res pi a ci sze rep lé se el ső −
sor ban a ter me lő esz kö zök fej lett sé gé től függ. Ezért fon tos fel adat az élet ké pes kis tér −
sé gi vál lal ko zá sok esz köz ál lo má nyá nak, tech no ló gi ai szín vo na lá nak fej lesz té se. A
tech no ló gi ai fej lesz té sek mel lett ugyan ak kor fon tos sze re pet ját sza nak a kor sze rű vál −
la lat irá nyí tá si és mi nő ség biz to sí tá si rend sze rek, egy részt a ter me lé keny ség nö ve lé sé −
ben, a be szál lí tói há ló za tok hoz tör té nő csat la ko zás ban, más részt pe dig a pi ac ké pes
ter mé kek elő ál lí tá sá ban. A fej lesz té sek ilyen irá nyát kü lön in do kol ják a tá gabb tér ség −
be ér ke ző kül ső tő ke be fek te té sek ál tal meg ho no so dó ter me lé si tech ni kák is. A kör −
nye ző te rü le tek re vagy a kis tér ség be ér ke ző na gyobb be ru há zá sok nö ve lik a he lyi kis−
és kö zép vál lal ko zá sok le he tő sé ge it a be szál lí tói há ló za tok ki épü lé sén ke resz tül,
amely fo lya ma to kat a vál lal ko zói kez de mé nye zé sek mel lett nagy ban tá mo gat hat ja a
gaz da ság fej lesz té si szer ve ze tek egy más köz ti és a vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mű kö −
dé se i nek fej lesz té se.

A ha tár men ti sáv te le pü lé sei – a kör nye ző gaz da sá gi köz pon tok tól va ló erős füg −
gés el le né re – is ren del kez nek olyan erő for rás ok kal, ame lyek hasz no sí tá sa egy ér tel −
mű en fon tos, nem csak a he lyi iden ti tás fenn tar tá sa, de a he lyi gaz da sá gi erő for rás ok
és  sze rű hasz no sí tá sa mi att is. Pl. a ha tár men ti te le pü lé sek me ző gaz da sá gi adott sá −
gai or szá gos vi szony lat ban nem ki emel ke dő en ked ve ző ek, de vál to za to sak. Lé tez nek
olyan me ző gaz da sá gi ter mé kek, ame lyek nek a vál to za tos adott sá gok hoz iga zo dó ter −
me lé se, il let ve hely ben tör té nő fel dol go zá sa, to váb bá a me ző gaz da ság ra épü lő ag rár
és fa lu si tu riz mus le he tő sé gei jö ve de lem hez jut tat hat ják a vál lal ko zó kat, és mun ka al −
kal mat biz to sít hat nak a la kos ság nak.

A fej lesz té sek a ki sebb te le pü lé se ken a nem me ző gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri jel −
le gű be fek te té sek re – kü lö nös te kin tet tel a tu riz mus ra – is ösz tön ző leg hat nak. In no −
va tív mó don kell azon ban meg kö ze lí te ni a ren del ke zés re ál ló erő for rá so kat – a föl det,
a tá jat, a hu mán tu dást, a kul tu rá lis és épí tett kör nye ze ti örök sé get, va la mint a ter −
mé sze ti kör nye ze tet is ah hoz, hogy a vi dék mun ka erő pi ac ról ki szo rult né pes sé ge hely −
ben meg tud ja te rem te ni sa ját fog lal koz ta tá sá nak ke re te it, pi a ci ré sek hez il lesz ke dő,
kis üzem ben is gaz da sá go san elő ál lít ha tó ter mé kek kel, a tu riz mus, a rek re á ci ós és
szo ci á lis gaz da ság kí ná la ta se gít sé gé vel. Eb ben az ér te lem ben az in no vá ció nem csu −
pán tech no ló gi ai, mű sza ki, ha nem üz le ti, pi a ci, komp lex tár sa dal mi−gaz da sá gi in no vá −
ció.

A kéz mű ipar a kis te le pü lé sek egy má sik olyan le he tő sé ge, amely nek fej lesz té se
se gít he ti a fog lal koz ta tá si gon do kat, il let ve a he lyi iden ti tás fenn tar tá sá hoz, a tu risz −
ti kai fej lesz té sek ha té kony sá gá hoz is hoz zá já rul.

Tu riz mus
A ha tár men ti tá jak érin tet len sé ge kí nál ja azt a le he tő sé get, hogy a tu riz mus, an nak
kü lön fé le faj tái (gyógy für dők, hé vi zek) az itt élők meg él he té sét kön  nyít se. Az élet mód
ön ma gá ban is el ad ha tó tu risz ti kai ter mék. A ter mé sze tes élet mód, a ter mészetközeli
gaz dál ko dás, a ré gi kul tu rá lis és épí té sze ti ér té kek meg őr zé se és be mu ta tá sa tu risz −
ti kai ter mék.

A tu riz mus fej lesz té se a fej lő dés egyik fon tos, he lyi erő for rás okon ala pu ló ele me
le het. Pusz tán a tu riz mus tér sé gi fej lesz té se nem fog ja meg ol da ni a fog lal koz ta tá si
gon do kat, és nem fog ja az egész ha tár sáv ban emel ni az ala csony élet szín vo na lat. A
je len le gi nél ma ga sabb ven dég for gal mat bo nyo lí tó tu riz mus a he lyi la kos ság és vál lal −
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ko zá sok egy ki sebb ré te ge szá má ra biz to sít hat meg él he tést, szé le sebb ré te gek szá −
má ra pe dig ki egé szí tő jö ve del met. Ezt ter mé sze te sen nem sza bad le be csül ni: a több
lá bon ál ló csa lá di ház tar tá sok – ugyan úgy mint a vál lal ko zá sok – élet ké pe seb bek, job −
ban ké pe sek ki vé de ni a pi ac vál to zá sa i ból adó dó bi zony ta lan sá go kat. A fej lő dő ide −
gen for ga lom ezen túl köz ve tett ha tás ként a tér ség is mert sé gét és jó hí rét nö ve li, ami
a gaz da ság más ága za tai szá má ra is po zi tív üze ne tet köz ve tít a tér ség ről.

A tu riz mus fej lesz tés cél ja több ele mű:

• A ha tár men ti sáv bel ső erő for rá sa i ra tá masz ko dó fej lesz té sek meg va ló sí tá sa
ré vén a he lyi le he tő sé gek fo ko zott ki hasz ná lá sa, a kül ső erő for rás ok tól va ló
füg gés eny hí té se;

• Al ter na tív jö ve de lem ter me lé si le he tő sé gek te rem té se a la kos ság szá má ra az
ide gen for ga lom fel fut ta tá sa ré vén;

• A tu riz mus fej lesz té se ál tal a tér ség hí ré nek, is mert sé gé nek nö ve lé se, ami visz  −
sza hat a be ru há zók ér dek lő dé sé nek fel kel té sé re is.

Az ide gen for ga lom fej lesz té se te kin te té ben a ha tár men ti sáv ter mé sze ti−tá ji egy −
sé gei tel jes mér ték ben egy más ra van nak utal va, és csak kö zö sen ala kít hat nak ki va −
ló ban von zó és gaz dag tu risz ti kai kí ná la tot – eb ből adó dó an a vá ro sok és a tér sé gük
ide gen for gal ma kö zös egy ség ként fej lesz ten dő.

Az ide gen for ga lom Ma gyar or szág gaz da sá gá nak egyik fon tos ága za ta. Az utób bi
né hány év ben vis  sza esett ugyan a tu risz ti kai for ga lom, ám ez min den bi zon  nyal át me −
ne ti je len ség csu pán. A ha zai tu riz mus fej lesz tés sel fog lal ko zók nak a kö vet ke zők re
kell fi gyel ni ük:

• a kül föl di tu ris ták szá ma és az ál ta luk el töl tött ven dég éj sza kák szá ma is csök −
kent, ez zel együtt meg nőtt a bel föl di tu riz mus sze re pe;

• a mi nő sé gi szál lás he lyek ki hasz nált sá ga or szá go san is nőtt (az az egy re szé le −
sebb ré teg en ged he ti meg ma gá nak a mi nő sé gi tu risz ti kai szol gál ta tá sok meg −
fi ze té sét), míg a kö ze pes vagy ala csony szin tű szál lás he lyek ki hasz nált sá ga
csök ke nő ten den ci át mu tat.

A tu risz ti kai pi ac vál to zá sa i nak jel lem ző je, hogy ha gyo má nyos ágai mel lett az utób −
bi évek ben új for mái iránt nőtt meg a ke res let bel föld ön és kül föld ön egy aránt, ami
olyan tér sé gek és te le pü lé sek szá má ra is esé lyt ad a tu riz mus fej lesz té sé re, me lyek
ko ráb ban nem vol tak frek ven tált cél te rü le tei. Ilyen for mák el ső sor ban a vi dé ki tisz ta
és nyu gal mas kör nye zet re, más részt az ak tív sza bad idő el töl tés re épül nek, mint pl. a
falusi−öko−bakanc sos−ok tatási−s port tur iz mus, ez utób bin be lül is a ter mészetközeli− és
az ext rém spor tok, mint pl. a ke rék pá ros tu riz mus, be le ért ve an nak „va dabb”, hegy vi −
dé ki vál to za ta it, a lovas tur iz mus, il let ve pl. a sik ló er nyő zés, szik la má szás, bar −
langászás, ter mé szet já rás stb. A ha tár men ti sáv te le pü lé sei szá má ra az igé nyek ezen
vál to zá sa új esé lye ket ad a tu riz mus ban rej lő le he tő sé gek ki ak ná zá sá ra, mi vel az
egész Északi−Középhegység jó adott sá gok kal ren del ke zik a tu riz mus ezen új, di va tos
for mái szá má ra, be le ért ve olyan spe ci á lis ága kat is, mint pl. a sik ló er nyő zés vagy a
szik la má szás.

Rö vid tá von el ső sor ban a bel föl di tu riz mus fej lő dé se je lent pers pek tí vát, hos  szabb
tá von azon ban az igé nye sebb, ugyan ak kor jó val fi ze tő ké pe sebb kül föl di ven dé gek kö −
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ré nek bő ví té sét kell meg cé loz ni. E cél ki tű zés meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ala pok
szin tén meg ta lál ha tók a ha tár men ti sáv te rü le tén: ilye nek pl. a ki vá ló va dá sza ti le he −
tő sé gek, a gyógy víz, vagy a Nyu gat−Eu ró pá ban már alig fel lel he tő nyu gal mas, fa lu si as
kör nye zet és érin tet len ter mé szet.

A jó he lyi adott sá gok azon ban ön ma guk ban nem ele gen dők a tu risz ti kai for ga lom
nö ve lé sé hez. Eh hez to váb bi két, ak tív he lyi fej lesz tő te vé keny ség hez kö tött fel té tel nek
kell tel je sül nie:

Fo ga dó ké pes ség fej lesz té se (pl. tan ös vé nyek, a gyom nö vény zet ki ir tá sa, a hul la −
dék ki ta ka rí tá sa, pi he nő he lyek, a kör nyék szál lás− és ven dég lá tó he lye i nek be vo ná sa,
mar ke ting stb.). Ha ez ak kor nem va ló sul meg, ak kor a tu riz mus nem ké pes be töl te −
ni a he lyi fej lesz tés ben ne ki szánt sze re pet. Mi több, a ter mék nem csu pán fej lesz tett
vonz erő, de va lós és fi ze tő ké pes pi ac cal, ke res let tel is bír (amit a ter mék fej lesz tés
so rán, mar ke ting mun ka ke re té ben a célc so portválasztáskor kell gon dos elem zés sel
vizs gál ni és meg ha tá roz ni). A ha tár men ti sáv ban je len leg ke vés a tu risz ti kai ter mék −
ké fej lesz tett att rak ció. Ez a va ló di oka an nak, hogy a jó adott sá gok kal és pi a ci le he −
tő sé gek kel ren del ke ző kis tér sé gek ben ala csony az ide gen for ga lom sze re pe. A fel adat
te hát a po ten ci á lis cél cso por tok igé nye i nek meg fe le lő vonz erők ki vá lasz tá sa, a ter −
mék fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada tok meg ha tá ro zá sa, majd a ter mék fej lesz tés el −
vég zé se. Ez ál tal le het a tér ség sa ját bel ső erő for rá sa it si ke re sen moz gó sí ta ni és a la −
kos ság élet mi nő sé gé nek ja ví tá sá ra föl hasz nál ni.

A tu riz mus, bár jól de fi ni ál ha tó ága zat, nem le het élet ké pes, csak ha si ke re sen il lesz −
ke dik a ha tár men ti sáv gaz da sá gá nak egé szé hez. Mint a he lyi gaz da ság egyik ele me,
ezer szál lal kö tő dik a töb bi gaz da sá gi ág hoz és te vé keny ség hez: az üz le ti inf rast ruk  tú ra
és a he lyi vál lal ko zá sok fej lesz té se nél kül a tu riz mus sem le het élet ké pes; a ha tár
men ti sáv me ző gaz da ság ára jel lem ző ag rár ver ti kum ese té ben még szo ro sabb az egy −
más ra épü lés, hi szen a ver ti kum ma ga sabb szint jei már ma is erő tel je sen a fa lu si ven −
dég lá tás sal kap cso lód nak ös  sze a kis tér sé gek je len tő sebb ag rár vál lal ko zá sai ese té −
ben. A kü lön bö ző gaz da sá gi ágak ös  sze kap cso ló dá sa a tu riz mus sal te hát egy részt
szük ség sze rű ség, ösz tön zé sé vel ugyan ak kor erő sít he tők a gaz da sá gi ágak kö zöt ti po −
zi tív szi ner gi ák. Szo ro san ös  sze kap cso ló dik a tu riz mus a he lyi ke res ke de lem mel is,
hi szen a tu ris ta for ga lom ke res let nö ve lő ha tá sú a ke res ke del mi egy sé gek szá má ra, a
nem meg fe le lő szín vo na lú ke res ke del mi el lá tott ság – ami ma még sok he lyen jel lem −
ző a te le pü lé sek nagy ré szé re – vis  sza fog ja a tu riz mus for gal má nak fej lő dé sét.

A tu riz mus fej lesz té se több, egy más ra épü lő lé pés ben tör tén het:
• A meg lé vő tu risz ti kai kí ná lat fej lesz té se, bő ví té se, mi nő sé gé nek ja ví tá sa, a kí −

ná lat va lós pi a ci ke res let tel ren del ke ző ter mék ké fej lesz té se. Eh hez el ső sor ban
a tu risz ti kai vonz erőt biz to sí tó spe ci á lis tér sé gi lát vá nyos sá gok, att rak ci ók fej −
lesz té sé re, ki ala kí tá sá ra, to vább fej lesz té sé re, újak ki ala kí tá sá ra, va la mint a
kis tér ség ka rak te res tu risz ti kai ar cu la tá nak meg ha tá ro zá sá ra van szük ség. Ez
– bi zony ta lan sá ga ré vén – nem kép zel he tő el a kö zös sé gi tő ke rész vé te le nél −
kül. A kí ná lat fej lesz té se ma gá ban fog lal ja a kör nye zet ren de zé sét és meg óvá −
sát is. Az ide gen for gal mat ki zá ró lag tisz ta, gon do zott ter mé sze ti és épí tett kör −
nye zet biz to sí tá sá val le het nö vel ni. A ha tár men ti tér ség szám ta lan pont ján ék −
te len ke dő il le gá lis hul la dék le ra kók fel szá mo lá sa, a pa tak med rek tisz tán tar tá −
sa elő fel té te le a he lyi tu riz mus fel fut ta tá sá nak. Ugyan ilyen fon tos a te le pü lé sek
ké pé nek, el ső sor ban a te le pü lés köz pon tok nak a ren de zé se.
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• A meg élén kü lő ide gen for gal mi ér dek lő dés re le het ala poz ni a szál lás− és
vendéglátóka pac itás bő ví té sét, fej lesz té sét, új ka pa ci tá sok lét re ho zá sát. A nö −
vek vő for ga lom mel lett egy re fo ko zot tabb mér ték ben von ha tó be a ma gán tő ke
(kö zös sé gi szem pont ok ér vé nye sü lé se, pl. új mun ka hely te rem tés ese tén itt is
szük sé ges a tá mo ga tás).

• To váb bi lé pés kö zös kis tér sé gi tu risz ti kai kí ná la ti prog ram cso ma gok ki ala kí tá −
sa. Az att rak ci ók egy ré sze csak rö vid idő töl tést, prog ram le he tő sé get kí nál,
ezért ön ma guk ban, te le pü lés szin ten nem ké pe sek ko mo lyabb vonz erőt kép vi −
sel ni. A spe ci á lis, és a sok ki sebb és né hány je len tő sebb po ten ci ál ré vén meg −
ta lál ha tó gaz dag kí ná lat azon ban ké pes meg ala poz ni a tér sé gi tu riz mus fej lesz −
té sét. En nek fel té te le egy olyan kí ná la ti prog ram lét re ho zá sa, mely egy ség be
ren de zi, a na pi prog ram aján lat szint jén kí nál ja eze ket az att rak ci ó kat, és hosz  −
szabb idő el töl té sé re kí nál vál to za tos lát ni va ló kat, prog ra mo kat, szál lás he lyet
és ven dég lá tást.

Lé nye ges, hogy a tér sé gi tu risz ti kai fej lesz té sek alap já nak szánt vonz erők va lós
ide gen for gal mi po ten ci ál lal ren del kez ze nek. Ez azt je len ti, hogy az adott att rak ci ó nak
van−e, és ha igen, mi lyen szé les  kö rű a von ze re je (nem zet kö zi, or szá gos, he lyi szin tű),
és mek ko ra tö me ge ket ké pes von za ni. Lé nye ges szem pont az is, hogy a vizs gált att −
rak ció az egész év so rán, vagy leg alább év sza kon ként, il let ve csak szű ken le ha tá rolt
idő in ter val lum ban mű kö dik−e (pl. ren dez vé nyek), il let ve hogy tar tós (több na pos, egy −
he tes) vagy csak rö vid tá vú (né hány órás) prog ra mot kí nál.

A kör nye zet vé de lem
A tu riz mus sal is ös  sze függ a kör nye zet vé de lem ügye. A ter mé szet vé de le mi te rü le tek,
na túr par kok fej lesz té se hos  szú ide ig lesz még pá lyá za ti té ma. Eze ket a lát vá nyos és
vé den dő te rü le te ket meg kell nyit ni a lá to ga tók előt t, de a szak em be rek ér ve it fi gye −
lem be ve vő lá to ga tá si prog ra mok út ján. Az utób bi év ti zed ben a ter mé sze ti kör nye zet
fel ér té ke lő dött, a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás el fo ga dot tá vált. Mind ez meg je le nik az
érin tet len ter mé szet irán ti igény meg nö ve ke dé sé ben, a ter mé szet vé del mi te rü le tek
fel ér té ke lő dé sé ben, amit az Eu ró pai Unió kö zös sé gi for rá sok kal is tá mo gat. A ha tár
men ti tér ség mind két ol da la al kal mas a kü lön bö ző kör nye zet− és ter mé szet vé del mi
prog ra mok ba va ló be kap cso ló dás ra. 

A kör nye ze ti ál la pot egy re in kább fel ér té ke lő dik a la kos ság és a ven dé gek, tu ris −
ták sze mé ben, a mi nő sé gi élet fon tos ös  sze te vő jét ké pe zi a tisz ta, érin tet len kör nye −
zet. En nek ér de ké ben a kör nye ze ti ér té kek meg óvá sa, re ha bi li tá ci ó ja fej lesz té si cél lá
vált. A ko ráb bi ipa ri és bá nyá sza ti te vé keny sé gek ered mé nye ként je len tős ki ter je dé sű
bar na me zős ipa ri te rü le tek, táj se bek ta lál ha tók a ha tár men ti sáv több he lyén, Sal gó −
tar ján, Ózd szé le sebb von zás kör ze té ben, me lyek szen  nye zett ta laj jal, le rom lott inf ra −
st ruk tú rá val ront ják a te le pü lés ké pet és a tu risz ti kai adott sá go kat, ugyan ak kor je len tős
ki hasz ná lat lan in gat lan ka pa ci tást is al kot nak. Szük sé ges ezen te rü le tek rész le tes fel −
mé ré se és re ha bi li tá ci ó ja, a le he tő sé gek hez mér ten új funk ci ó val va ló fel töl té se.

Az ide gen for gal mi adott sá gok hasz no sí tá sa ér de ké ben el en ged he tet len a ter mé −
sze ti kör nye zet vé del me. Eb ből ki fo lyó lag szük sé ges a kom mu ná lis inf rast ruk tú ra át −
fo gó fej lesz té se, a szenny víz el ve ze té se és ár tal mat la ní tá sa, to váb bá a hul la dék gaz −
dál ko dás rend sze ré nek fej lesz té se.

Tá gab ban fo gal maz va: a te rü le ti ter ve zés egyik stra té gi ai el ve a kör nye zet ér té ke −
it, a kör nye zet ér de ke it is fi gye lem be ve vő fenn tart ha tó fej lő dés, amely szem pont
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szem előtt tar tá sa a mű sza ki inf rast ruk tú ra va la men  nyi te rü le té nek fej lesz té sét meg −
ha tá roz za. Egy mi nő sé gi éle tet biz to sí tó tér ség egyik leg főbb jel lem ző je, hogy az épí −
tett és a ter mé sze ti kör nye zet har mo ni ku san ki egé szí ti egy mást, ami kor is a nagy, mű −
sza ki el lá tó rend sze rek érez he tő konf lik tu sok nél kül, szin te ész re vét le nül szol gál ják ki
a la kos sá got és a min den na pi tár sa dal mi−gaz da sá gi éle tet egy aránt. A mű sza ki el lá −
tó rend sze rek hasz ná ló ja és ér ték mé rő je a hu mán erő for rás, mely nek mi nő sé ge a mű −
kö dő tő ke le te le pe dé sé ben szin tén je len tős té nye ző. A meg fe le lő en kép zett hu mán
erő for rás meg tar tá sá hoz és von zá sá hoz azon ban nél kü löz he tet len a te le pü lé si élet mi −
nő ség ma gas szín vo na lú biz to sí tá sa. Ez ma gá ban fog lal ja az épí tett és a ter mé sze ti
kör nye zet hasz ná la tát, ami egy ben azok fo lya ma tos vé del mét és fej lesz té sét is meg −
kí ván ja.

A ter mé sze ti kör nye zet erő for rá sa i nak igény be vé te le so rán ter mé sze tes kö ve tel −
mény, hogy a tisz ta le ve gő és ivó víz, a jó ter mő ta laj, a rek re á ci ó ra al kal mas zöld fe lü −
le tek min dig, le he tő leg kor lá to zá sok nél kül áll ja nak ren del ke zés re. En nek biz to sí tá sa
ér de ké ben hang sú lyo san kell ke zel ni a kör nye zet vé del mi cé lú inf rast ruk tu rá lis fej lesz −
té se ket. A tér ség ese té ben ide so rol ha tó a ke let ke ző szi lárd és fo lyé kony hul la dé kok,
szenny vi zek kor sze rű ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa, va la mint a fel szí ni és fel szín alat ti
vi zek tisz ta sá gá nak meg óvá sát, za var ta lan el fo lyá sát se gí tő inf rast ruk tú ra ki épí té se.
A ke let ke ző szenny vi zek el ve ze té se és ke ze lé se nem meg ol dott a tér ség leg több te le −
pü lé sén, ami rész ben a há ló zat és a tisz tí tó ka pa ci tás, rész ben pe dig a már ki épí tett
rend szer re tör té nő rá kö tés hi á nyá ból fa kad. En nek az ál la pot nak a ne ga tív ered mé −
nye ként, már ré gebb óta ki ala kult, ál lan dó kör nye zet szen  nye ző fo lya mat mi előb bi
meg szün te té se, ért he tő mó don a tér ség la kó i nak ele mi ér de ke. A szenny víz el ve ze tés
és ke ze lés fej lesz té se kor ugyan ak kor a ha gyo má nyos mű tár gyak ki épí té se mel lett a
tér ség több, kis lé lek szá mú (2000 lakos egyenérték alat ti) te le pü lé sé nek ese té ben in −
do kolt a sok szor ol csóbb, de ha son ló an ha té kony al ter na tív meg ol dá sok al kal ma zá −
sá nak le he tő sé gét szem előtt tar ta ni.

A csa pa dék víz és a fel szí ni víz fo lyás ok za var ta lan le fo lyá sát biz to sí tó víz ren de zé si
és – kár el há rí tá si fel ada tok meg ol dá sa szo ro san ös  sze függ a kör nye ze ti ál la pot mi −
lyen sé gé vel és ala ku lá sá val. A kö zel múlt ha zai víz kár ese mé nyei fel ér té kel ték és meg −
mu tat ták a va ló di je len tő sé gét a fel szí ni vi zek me der ren de zé sé nek, va la mint az épí −
tett víz el ve ze tő rend sze rek nek. Az inf rast ruk tú ra ezen szeg men sé nek meg fe le lő ki épí −
tett sé ge hoz zá já rul a la kó kör nye zet ál la po tá nak meg őr zé sé hez, fon tos ré szét ké pe zi
egy te le pü lés alap ve tő épí tett kör nye ze té nek. Meg ál la pít ha tó, hogy az inf rast ruk tu rá −
lis kör nye zet ezen ré sze a tér ség szin te va la men  nyi te le pü lé sén ki sebb−na gyobb hi á −
nyos sá go kat mu tat.

A kom mu ná lis szi lárd hul la dék ke ze lés te kin te té ben a tér ség leg ége tőbb prob lé má −
ja az ed di gi ek ben hasz nált le ra kók, el ha gyott hul la dé kok és szen  nye zé sek fel szá mo −
lá sa, re kul ti vá ci ó ja. Ezen túl me nő en a Nem ze ti Hul la dék gaz dál ko dá si Terv ben fog lal −
tak kal össz hang ban a tér ség va la men  nyi te le pü lé sén át kell tér ni a sze lek tív hul la dék −
gyűj tés re, il let ve a ki je lölt re gi o ná lis hul la dék le ra kó− és át ra kó he lyek hez va ló csat la ko −
zás sal (Sal gó tar ján hoz vagy Hat van hoz stb.) szer ve zett ke re tek kö zött to vább kell foly −
tat ni a kom mu ná lis szi lárd hul la dék be gyűj té sét és el szál lí tá sát. Ös  szes sé gé ben te −
hát a kör nye ze ti ál la pot fej lesz té se a hul la dék gaz dál ko dást érin tő en az alap ve tő fel té −
te lek meg te rem té sét, va la mint a fo lya mat ha té kony sá gá nak ja ví tá sát je len ti.

A pri o ri tás egyik leg főbb cél ki tű zé se a kör nye ze ti ter he lés csök ke né sé nek el éré se.
A kör nye ze ti ál la pot fej lesz té se, mint pri o ri tás ugyan ak kor a kör nye zet vé del mi as pek −
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tu sú in téz ke dé sek mel lett olyan, az épí tett kör nye zet re vo nat ko zó fej lesz té se ket is
ma gá ban fog lal, me lyek ke vés bé a ter mé sze ti kör nye zet re, leg in kább a la kók élet kö −
rül mé nye i re, a la kó kör nye zet re gya ko rolt ha tás sal ér vé nye sül nek. Ilye nek a köz le ke −
dést és a ve ze té kes ivó víz el lá tást érin tő in téz ke dé sek.

Az új ra asz fal to zott vagy por ta la ní tott utak, az el tün te tett ká tyúk el ső sor ban biz ton −
ság tech ni kai és esz té ti kai szem pont ból ja vít ják a la kó kör nye zet ál la po tát. Emel lett a
köz le ke dé si inf rast ruk tú ra ki épí tett sé gé nek és mi nő sé gé nek ja vu lá sa a kis tér ség ked −
ve zőbb el ér he tő sé gét ered mé nye zi, ami nagy ban hoz zá já rul a vá ros és tér sé ge gaz da −
sá gi ver seny ké pes sé gé nek meg ala po zá sá hoz, il let ve nö ve lé sé hez is.

Az egész sé ges ivó víz biz to sí tá sa ön kor mány za ti fel adat, emel lett alap ve tő em be ri
szük ség le tet elé gít ki. A mi nő sé gi ivó víz biz to sí tá sa meg kö ve te li a víz nye rő he lyek víz −
bá zi sa i nak vé del mét, az el lá tá si rend sze rek ma gas szín vo na lú ki épí tett sé gét. A ha tár
men ti te le pü lé sek egy ré szé ben még je lent kez nek fej lesz té si hi á nyos sá gok.

A pri o ri tás ban meg fo gal ma zott kör nye ze ti ál la pot fej lesz té se, il let ve a hoz zá kap −
cso ló dó in téz ke dé sek amel lett, hogy a la kó kör nye zet mi lyen sé gét, va la mint a kis tér −
ség be fek te tő von zó ké pes sé gét je len té keny mó don ja vít ják, az zal, hogy meg te rem tik
a tu riz mus fej lesz té sé hez szük sé ges leg alap ve tőbb kör nye ze ti fel té te le ket, a tér ség
tu risz ti kai cél ja i nak meg va ló sí tá sát is je len tős mér ték ben elő moz dít ják.

A ha tár men ti tér ség te le pü lé se i nek túl nyo mó több sé gé ben a szenny vi zek ke ze lé −
se nem meg fe le lő en meg ol dott. A szenny víz csa tor ná val nem ren del ke ző te le pü lé se −
ken az épí tett kü lön bö ző csa tor na pót ló lé te sít mé nyek sok eset ben nem fe lel nek meg
a ha tá lyos épí té si elő írá sok nak, és ezek ből a fo lyé kony hul la dék el tud szi vá rog ni.
Ezért a tér ség egyik leg ége tőbb kör nye ze ti prob lé má ja, hogy az el szik kasz tott te le pü −
lé si és egyéb (pl. ál lat tar tó te le pek) szenny vi zek szen  nye zik a ta lajt, a fel szín alat ti és
a fel szí ni vi ze ket egy aránt. A ká ros fo lya mat ered mé nye ként a te le pü lé sek alatt
szenny víz dom bok ala kul hat nak ki, amik je len tős mér ték ben nö ve lik a bel vi zek ki ala ku −
lá sá nak ve szé lyét.

Prob lé mát je lent to váb bá, hogy az ös  sze gyűj tött szip pan tott szenny víz vég ső el he −
lye zé se tisz tí tat lan for má ban hul la dék le ra kó te le pe ken, vagy még ros  szabb eset ben,
va la hol a kül te rü le ti föl de ken, a ter mé szet ben tör té nik. A lé te ző szenny víz tisz tí tó mű −
vek csak egy bi zo nyos men  nyi sé get ké pe sek ke zel ni, amely fo ga dó ka pa ci tás azon −
ban mes  sze nem ele gen dő a tér ség ben ke let ke ző szip pan tott szenny víz men  nyi ség be −
fo ga dá sá ra. A tér ség te rü le té nek nagy ré szén a csa tor ná zott ság hi á nyá ból kö vet ke ző
szenny víz ke ze lé si mód rend kí vül kör nye zet szen  nye ző és kör nye zet ká ro sí tó fo lya mat,
amely nagy mér ték ben ve szé lyez te ti a tér ség meg lé vő ter mé sze ti ér té ke i nek meg őr zé −
sét. Ezért a tér ség ben ke let ke ző fo lyé kony hul la dék az uni ós nor mák nak is meg fe le −
lő, kör nye zet ba rát mó don tör té nő ke ze lé sét az e té ren még je len tős le ma ra dá sok kal
küz dő te le pü lé sek nek is mi ha ma rabb ki kell ala kí ta nia. En nek meg fe le lő en cél a tér −
ség ben ke let ke ző fo lyé kony hul la dék jog sza bály ok nak meg fe le lő, kör nye zet ba rát mó −
don tör té nő ke ze lé sé nek el éré sé vel a kör nye zet to váb bi szen  nye zé sé nek meg szün te −
té se, a ter mé sze ti ér té kek meg őr zé se, il let ve a la kó kör nye zet mi nő sé gé nek a ja ví tá −
sa.

Ös  sze fog lal va: a köz le ke dé si inf rast ruk tú ra fej lesz té se, a víz ren de zés és víz kár el −
há rí tás, vagy a hul la dék gaz dál ko dás fel tét ele i nek meg te rem té se, az érin tett te rü le tek
va la men  nyi te le pü lé sén kar di ná lis prob lé má nak szá mí ta nak. Le he tő ség van azon ban
olyan mű sza ki meg ol dá sok meg va ló sí tá sá ra, ame lyek bi zo nyos, egy más hoz kö ze li te −
le pü lé se ken ha tá rok tól füg get len, kö zös meg ol dá so kat tesz nek le he tő vé. Épp a föld −
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raj zi ha son ló ság ad al kal mat ar ra, hogy a sa já tos kö rül mé nye ket ki hasz ná ló meg ol dá −
sok szü les se nek a ha tá rok ra va ló te kin tet nél kül.

Vá ros- és vi dék fej lesz tés
A vi dé ki te le pü lé se ken a la kó né pes ség meg tar tá sa ér de ké ben az élet mi nő ség ja ví tá −
sát, va la mint a jö ve del mi le he tő sé gek bő ví té sét cél zó be avat ko zá si te rü le tek ke rül tek
meg fo gal ma zás ra. A ren de zett, ápolt te le pü lés kép, kul tu rált kör nye zet nagy mér ték ben
hoz zá já rul az élet mi nő ség ja ví tá sá hoz, köz vet ve elő se gí ti a tu riz mus kí nál ta le he tő sé −
gek na gyobb hasz no sí tá sát is. A te le pü lés meg kö ze lít he tő sé ge, a köz le ke dé si inf rast −
ruk tú ra mi nő sé ge szin tén el en ged he tet len egy él he tő te le pü lés mű kö dé sé hez. Ezen
inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok alap ja i ban be fo lyá sol ják egy tér ség, te le pü lés né pes −
ség meg tar tó ké pes sé gét, ugyan ak kor jö ve del mi le he tő sé gek, mun ka he lyek hi á nyá ban
a la kos ság fo lya ma to san el ván do rol majd a te le pü lés ről, kez det ben csak a na pi mun −
ka vég zés cél já ból, ké sőbb azon ban már el is köl tö zik. Ezt meg elő zen dő jö ve del mi le −
he tő sé ge ket kell biz to sí ta nia la kos ság szá má ra. Er re ki vá ló le he tő sé get biz to sí ta nak
a tér ség er dői, me lyek ben ha té kony és fenn tart ha tó er dő gaz dál ko dás foly ta tá sá val le −
he tő ség nyí lik mun ka hely te rem tés re, a jö ve del mi le he tő sé gek bő ví té sé re. Ugyan ak kor
az úgy ne ve zett al ter na tív jö ve del mi le he tő sé gek a he lyi kör nye zet, ha gyo má nyok fi gye −
lem be vé te lé vel kí nál jö ve del mi le he tő sé get a la kos ság szá má ra. Az öve zet rurális te −
le pü lé se in in do kolt ezen te vé keny sé gek el ter jesz té se és be ve ze té se, me lyek hez pót −
ló la gos ke res le tet je lent a tér ség ide gen for gal ma.

A tér ség szá mos te le pü lé sé re jel lem ző, hogy le épül tek a gaz dag kul tu rá lis és épí −
tett örök ség ér té kei. Ez a prob lé ma kü lö nö sen a rurális tér sé gek ben és a ki sebb te −
le pü lé se ken je lent ke zik, ahol több ren de zet len köz te rü let, nem meg fe le lő en hasz no sí −
tott épü let ta lál ha tó, mely ront ja a te le pü lés ké pet, a tő ke− és tu ris ta von zó ké pes sé −
get. Az élet szín vo na lat is be fo lyá sol ják a te le pü lé si és tér sé gi épí tett kör nye zet jel lem −
zői. Szük sé ges te hát a tér ség te le pü lé se in az épü le tek fel újí tá sa, par kok, zöld te rü le −
tek, sport pá lyák és jár dák ki ala kí tá sa, a meg lé vők rend be ho za ta la.

A ha tár men ti együtt mű kö dés le he tő sé get ad ar ra, hogy az Inter reg prog ram ke re −
té ben a ha tá ron át nyú ló te le pü lés fej lesz tés meg va ló sul jon.

Em be rierõ for rás-fej lesz tés (K+F, kul tú ra, egész ség ügy, ok ta tás)
Ah hoz, hogy a ha tár men ti tér ség fej lesz té si prog ram já nak a sta bil, hos  szú tá von is
élet ké pes he lyi gaz da ság meg te rem té sé re és az élet mi nő ség lát vá nyos ja vu lá sá ra vo −
nat ko zó cél ki tű zé sei re a li zá lód ja nak, el en ged he tet len fel té tel a hu mán  erő for rás kö −
vet ke ze tes és cél irá nyos fej lesz té se. A hu mán  erő for rás fej lesz té se a he lyi mun ka erő −
bá zis kép zé sé vel, át kép zé sé vel fog lal ko zó struk tú rák he lyi át ala kí tá sát fog lal ja ma gá −
ban. En nek meg fe le lő en ket tős célt kell ki tűz ni. A mak ro szin tű gaz da sá gi át ala ku lás
kö vet kez mé nye ként je lent ke ző szer ke zet vál tás hoz kell iga zí ta ni a hu mán  erő for rás
kép zé sé nek ke re te it, il let ve, hogy a he lyi gaz da ság igé nye i nek meg fe le lő en kell ala kí −
ta ni a konk rét szak ági kép zé si szer ke ze tet.

Az em be ri erő for rás ok a tar tós nö ve ke dés meg ha tá ro zó té nye ző jét je len tik. A meg −
fe le lő tu dás, szak kép zett ség és a szük sé ges kész sé gek hi á nya gá tat szab a gaz da −
ság fej lő dé sé nek, ezért a ver seny ké pes gaz da ság meg te rem té sé hez ver seny ké pes
mun ka erő re van szük ség. A tu dás ala pú tár sa da lom ki hí vá sa i nak va ló meg fe le lés az
is me re tek, a kész sé gek és az al kal maz ko dó ké pes ség fo lya ma tos fej lesz té sét kí ván ja
meg, ezért ja ví ta ni kell az ok ta tás és kép zés mi nő sé gét, va la mint erő sí te ni kell az ok −
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ta tás és a gaz da ság kö zöt ti kap cso la to kat, biz to sí ta ni kell a ver seny ké pes tu dás és
kész sé gek meg szer zé sét.

A né pes ség szel le mi fej lő dé sé hez az ok ta tá son kí vül a kul tú ra is szer ve sen hoz zá −
tar to zik. Egy fe lől a kul tu rá lis ja vak fon tos in for má ció for rást je len te nek, más fe lől pe dig
a kul tu rá lis prog ra mok nak kö zös ség épí tő és rek re á ci ós sze re pük is van. Cél ezért az
is, hogy a tér ség min den la ko sa szá má ra biz to sít sa a kul tu rá lis ja vak hoz tör té nő hoz −
zá fé rést. Az em be ri mun ka erő mind szel le mi és fi zi kai tel je sít mé nyé nek meg őr zé sét
ma gas szín vo na lú el lá tás ra ké pes, a szol gál ta tá sok szé les vá lasz té kát nyúj tó egész −
ség ügyi és rek re á ci ós lé te sít mé nyek te szik le he tő vé. Nap ja ink ban a gyor su ló tár sa dal −
mi−gaz da sá gi élet ben hos  szú tá von csak az egész sé ges és ki pi hent, bi zo nyos idő kö −
zön ként új ra fel töl tő dő hu mán erő ké pes az el várt, meg fe le lő tel je sít ményt nyúj ta ni.
Ezért a he lyi hu mán  erő for rás fej lesz té sé ben fon tos sze re pet ját sza nak a tér ség kü −
lön bö ző egész ség ügyi és rek re á ci ós ob jek tu mai, me lyek fej lesz té se ugyan csak fon tos
fel adat.

A tér ség tár sa dal mi−gaz da sá gi fel zár kó zá sa nem kép zel he tő el a ver seny ké pes em −
be ri erő for rás ok meg lé te nél kül, me lyek meg te rem té sé nek egyik el ső lép cső je a kor −
sze rű, a tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lő dés igé nye i nek meg fe le lő köz ok ta tás és köz mű −
ve lő dés min den ki szá má ra el ér he tő biz to sí tá sa. Egy jól mű kö dő in téz mény rend szer a
he lyi la kos ság szá má ra a hely ben ma ra dás le he tő sé gét te rem ti meg, va la mint hoz zá −
já rul a mun ka erő pi a con tör té nő mind si ke re sebb helyt ál lás hoz, hi szen a la ko sok így
olyan is me re tek és ké pes sé gek bir to ká ba jut nak, me lyek az egyén bol do gu lá sát és a
kis tér ség ál ta lá nos gaz da sá gi−tár sa dal mi fej lő dé sét is szol gál ják.

Ugyan ak kor a funk ció gaz dag, gon do zott, élet tel te li kö zös sé gi te rek je len lé te a te −
le pü lé si kom for tos ság nak is az egyik alap ja. Ezek hi á nyá ban nem tud ki ala kul ni egy
va ló di kö tő dés, büsz ke ség, egy iden ti tás tu dat a sa ját te le pü lést il le tő leg, ami bom −
lasztólag hat hat a he lyi tár sa da lom ban. A he lyi la kos ság kö zös ség− és tu dat for má lá −
sá nak, iden ti tás tu da tá nak, szel le mi és men tá lis fej lő dé sé nek, s ez ál tal a mun ka erő
ver seny ké pes sé gé nek fon tos ré sze a kul tú ra, a kul tu rá lis ja vak fo gyasz tá sá nak mér −
té ke.

A ci gány ság in teg rá ci ó ja
A ha tár mind két ol da lán, a tér ség egyes te rü le te in a ro ma ki sebb ség szá ma és ará −
nya je len tős, a fi a ta labb kor osz tály ok ban pe dig meg ha tá ro zó. A ci gány la kos ság tár −
sa dal mi−gaz da sá gi élet esé lye i nek nö ve lé se fon tos cél. A ro ma ki sebb sé gen be lül a
mun ka nél kü li sé gi, szo ci á lis, egész ség ügyi, lak ha tá si, ok ta tá si, és kép zett sé gi prob lé −
mák, hát rá nyok hat vá nyo zot tab ban je lent kez nek. A ci gány ki sebb ség kö ré ben a jö ve −
del mi, fog lal koz ta tá si, élet mi nő sé gi mu ta tók a né pes sé gen be lü li rész arány hoz ké −
pest ros  szab bak. 

A ha tár men ti tér ség or szá gos vi szony lat ban je len tős mun ka nél kü li ség gel küzd,
amely je len ség leg fő kép pen a szo ci á li san hal mo zot tan hát rá nyos hely zet ben lé vő, a
né pes sé gen be lül egy re na gyobb arányt kép vi se lő ro ma nem ze ti sé gű tár sa dal mi ré te −
ge ket érin ti el ső sor ban. En nek leg főbb okai a ro ma la kos ság ál ta lá nos kép zett sé gi
szín vo na lá nak, szo ci á lis és hi gi é nés vi szo nya i nak ala csony, il let ve nem ki elé gí tő vol −
ta, va la mint a tár sa dal mi elő í té le tek ből fa ka dó diszk ri mi ná ció. A cél ugyan ak kor a he −
lyi mun ka erő bá zis mi nő sé gé nek ja ví tá sa, hoz zá já rul va ez zel a tő ke von zó ké pes ség
erő sö dé sé hez. Ez el ső sor ban a je len leg nem, vagy csak igen ala csony szín vo na lon
kép zet tek ma gas ará nyá nak mi ni má lis ra csök ken té sét je len ti. A szo ci á li san hal mo zot −
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tan hát rá nyos hely ze tű tár sa dal mi cso por tok ese té ben te hát az ál ta lá nos kép zett sé gi
szint eme lé se a cél, amely le he tő sé get ad ar ra, hogy az érin tet tek meg él he tést biz to −
sí tó szak má hoz jus sa nak. Ugyan csak fon tos, hogy ezen cso por tok mun ká hoz va ló vi −
szo nya is át ala kul jon. A mun ka le he tő sé gek mi ni má lis vol ta mel lett a szo ci á lis el lá tá −
si rend szer is fe le lős azért, hogy sok eset ben azok sem men nek dol goz ni, akik meg −
te het nék, és hogy a több sé gé ben si ke res köz mun ka prog ra mok vé gez té vel szin te sen −
ki nem ke rül vis  sza ak tív stá tusz ba.

A tér ség ben is sür gős, meg ol dás ra vá ró prob lé ma a most még ki sebb sé get al ko −
tó, de a je len le gi ten den ci ák foly ta tó dá sá val egy−két év ti zed múl va már több ség ben lé −
vő ro ma la kos ság tár sa dal mi in teg rá ci ó ja. A faj sú lyos prob lé ma ér de mi ke ze lé se
ugyan ak kor kü lön bö ző te rü le ti szin tek (köz pon ti, ré gi ós, me gyei, kis tér sé gi, te le pü lé −
si) kom pe ten ci á já ba egy aránt be le tar to zik, ezért az ered mé nyes fel lé pés kri té ri u ma az
ös  sze han golt és át gon dolt, min den kom pe ten cia szint re le bont va meg ha tá ro zott
komp lex ro ma−prog ram meg va ló sí tá sa.

A kép zés−át kép zés fej lesz té se, a mun ka nél kü li ség ke ze lé se mel lett a szo ci á lis el −
lá tó rend szer fej lesz té se, szak kép zett men to rok, szo ci á lis mun ká sok al kal ma zá sa is
szük sé ges ah hoz, hogy a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ja erő söd jön. A kis tér ség több
te le pü lé sén a ci gány la kos ság lak ha tá si kö rül mé nyei, a te le pü lé si kör nye zet mi nő sé −
ge is fej lesz tést igé nyel. Ezért ezek nek a be avat ko zá si te rü le tek nek a pon tos fel mé −
ré sét, és re ha bi li tá ci ós prog ra mot szük sé ges meg va ló sí ta ni. A ro ma tár sa dal mi in teg −
rá ció mel lett fon tos a sze re pe az iden ti tás és a ha gyo má nyok meg őr zé sé nek is.

A szo ci á lis el lá tó rend szer ja ví tá sa
A ha tár men ti tér ség szo ci á lis el lá tó rend sze re fej lett nek mond ha tó, azon ban a te le pü −
lé se ken az el lá tás a gaz da sá gi ra ci o na li tás kö ve tel mé nyei sze rint szer ve ző dik, ami
ala cso nyabb szin tű, ös  sze vont, vagy hely ben csak idő sza ko san el lá tott szol gál ta tá so −
kat ered mé nyez. Ez fő ként az el öre ge dett, több sé gé ben idős ko rú ak ál tal la kott te le −
pü lé se ken okoz prob lé mát, ahol a tö meg köz le ke dés szer ve zé se sem se gí ti az el lá tá −
si szín vo nal nö ve lé sét. Ezért fon tos, hogy esz köz be szer zé sek kel, kis bu szok, gép jár −
mű vek be szer zé sé vel is tá mo gas sák az ön kor mány zat ok az el lá tás je len le gi szín vo na −
lá nak fej lesz té sét. A szo ci á lis el lá tó rend szer ha té kony sá gát kép zett fel ső fo kú, de leg −
alább kö zép fo kú vég zett sé gű szo ci á lis mun ká sok fel vé te lé vel, a meg lé vő ál lo mány to −
vább kép zé sé vel szük sé ges ja ví ta ni. 

Ah hoz, hogy a szo ci á lis jut ta tá sok és mun ka nél kü li sé gi (fog lal koz ta tás elő se gí tő)
tá mo ga tá sok, se gé lyek, il let ve a kü lön bö ző kép zé si, át kép zé si tá mo ga tá sok ha té kony −
sá gát nö vel ni, mér ni le hes sen, az utó kö ve tés rend sze rét is ki kell dol goz ni. Eh hez a
men to ri és csa lád se gí tő rend szer bő ví té sé re, szak kép zett men to rok ra van szük ség.

Víz ügyi együtt mû kö dés
Nap ja ink ban egy re in kább jel lem ző vé vá lik szél ső sé ges idő já rá si vi szo nyok ki ala ku lá −
sa, me lyek egyik gya ko ri je len sé ge a rö vid idő alatt le hul ló, rend kí vül nagy men  nyi sé −
gű csa pa dék elő for du lá sa. Er re a tény re a kö zel múlt saj ná la tos ha zai ese mé nyei, a
Nóg rád ban és Bor sod ban tör tént ter mé sze ti ka taszt ró fa mil li ár dos nagy ság ren dű ká −
ro kat oko zó kö vet kez mé nyei is rá vi lá gí tot tak. Az ilyen ese tek le he tő sé gek sze rin ti ke −
ze lé sé re elő re fel kell ké szül ni, ezért a jö vő be ni ha son ló, sú lyos kö vet kez mé nyek kel
já ró ese tek el ke rü lé se ér de ké ben fel tét le nül szük sé ges a víz ren de zé si és vízkárel −
hárítási fel ada tok el vég zé se. A fej lesz tés cél ja te hát a le het sé ges jö vő be ni ter mé sze −
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ti ka taszt ró fák ki ala ku lá sá nak el ke rü lé se, az egyes te le pü lé se ket érin tő fel szí ni víz fo −
lyás ok ál tal je len tett ár víz ve szély csök ken té sé vel, il let ve a csa pa dék víz− és bel víz károk
le he tő sé gek sze rin ti meg elő zé sé vel.

A je len le gi csa pa dék víz el ve ze tő rend sze re ket to vább kell épí te ni, va la mint a meg −
lé vő há ló za to kat fej lesz te ni szük sé ges. Mi vel a va la mi ko ri kül te rü le ti víz el ve ze tő csa −
tor nák több sé gét meg szün tet ték, ezért a fej lesz té sek tar tal mi ré szé be a kül te rü le ti
bel víz csa tor nák épí té se szin tén be le tar to zik.

Az ár víz ve szély csök ken té sét szol gál ják a tér sé get ke resz te ző fel szí ni víz fo lyás o −
kon ki ala kí tan dó több funk ci ós víz tá ro zók. Ugyan csak a víz kár el há rí tás je gyé ben kell
sort ke rí te ni a szük ség−zá por tá ro zók lét re ho zá sá ra a tér ség jog sza bá lyi lag ár víz zel erő −
sen ve szé lyez te tett ka te gó ri á ba so rolt te le pü lé se in. A fel szí ni víz fo lyás ok med re i nek
ren de zé se és meg tisz tí tá sa szin tén a víz kár el há rí tás−víz ren de zés kér dés kö ré be tar to −
zik.

A tér ség vízkárel hárítási, csa pa dék víz−el ve ze té si, il let ve víz ren de zé si prob lé má já −
nak meg ol dá sát cél sze rű komp lex mó don ke zel ni, és a ha tár két ol da lá val kö zö sen,
tér sé gi ös  sze fo gás ke re té ben vég re haj ta ni. Van nak olyan el ké szült víz ren de zé si és
vízkárel hárítási ter vek is, ame lyek meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány szin ten, te le pü lé sek −
re le bont va tar tal maz zák a kis tér ség csa pa dék víz−el ve ze té si, il let ve a fel szí ni víz fo lyá −
so kat érin tő sza bá lyo zá si (pl. víz tá ro zó−épí té sek, pa tak me der−tisz tí tás és ren de zés)
fej lesz té si fel ada to kat.

Mi vel meg fe le lő ivó víz bá zis sal a tér ség nem mind egyik te le pü lé se ren del ke zik,
ezért eze ken a he lye ken még a leg alap ve tőbb élet szük ség le tek kö zé tar to zó ivó víz el −
lá tás biz to sí tá sá nak a meg ol dá sa is csak át gon dolt mó don, leg in kább a víz más tér −
sé gek ből tör té nő ide ve ze té sé vel le het sé ges. Egyes he lye ken men  nyi sé gi, más hol mi −
nő sé gi prob lé mák je lent kez nek az el ér he tő víz bá zi so kat il le tő en, és van nak olyan te −
le pü lé sek is, ahol ezek a hi á nyos sá gok egy szer re for dul nak elő. A tér ség te rü le tén
még min dig ta lál ha tó né hány te le pü lés, ahol az ivó víz el lá tás biz to sí tá sa nem meg −
nyug ta tó an, hos  szú táv ra meg ol dott. 

Az ivó víz−táv ve ze ték kiépítettsé gi hi á nyos sá ga mel lett, egyes te le pü lé sek bel ső ve −
ze té kes ivó víz há ló za tá nak le rom lott ál la po ta is meg fi gyel he tő. Ezért a tér ség ve ze té −
kes ivó víz el lá tá sá nak fej lesz té se so rán a táv ve ze ték−há ló zat bő ví té se mel lett az adott
te le pü lé sek bel ső ivó víz há ló za tá nak fel újí tá sá ra is ki kell tér ni.

Együtt mû kö dés a hul la dék ke ze lés ben
Sok ok mi att, de kü lö nö sen a tér ség tu riz mu sa mi att, amely a leg in kább ki emel ke dő
ter mé sze ti ér té kek hasz no sí tá sán ala pul, va la mint ab ból a tény ből ki in dul va, hogy a
la kó kör nye zet mi nő sé gét nagy mér ték ben be fo lyá sol ja hul la dék kal va ló te lí tett sé ge, a
tér ség ben ke let ke ző kom mu ná lis szi lárd hul la dék meg fe le lő, kör nye zet vé del mi szem −
pont ok ból ki elé gí tő ke ze lé sé nek az el éré se el en ged he tet len, a tér ség ese té ben a fen −
ti ek ből kö vet ke ző en meg kü lön böz te tett fi gyel met kö ve te lő, ki emel ten fon tos fel adat.
A fel adat meg ol dá sá ban ar ra a le he tő ség re is gon dol ni kell, hogy ez is olyan gond,
ami a ha tár mind két ol da lán fel me rül. Van le he tő ség a köl csö nö sen ked ve ző kö zös
meg ol dá sok ra.

A meg fe le lő mű sza ki vé de lem mel nem ren del ke ző, fel ha gyott, vagy ese ten ként il −
le gá li san még min dig hasz nált hul la dék le ra kók és az el ha gyott hul la dé kok ki emelt ve −
szélyt je len te nek a ta laj és a vi zek szem pont já ból. A táj kép esz té ti kai rom bo lá sá val
pe dig je len tős mér ték ben hoz zá já rul nak a la kók élet kö rül mé nye i nek rom lá sá hoz, il let −
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ve a tu ris ták tér ség ből va ló el ri asz tá sá hoz. Egy ered mé nyes és ha té kony tér sé gi hul −
la dék gaz dál ko dás meg va ló sí tá sa te hát a kis tér ség alap ve tő ér de ke, ami a tér sé gi tu −
riz mus fej lesz tés nek, va la mint a la kos ság élet kö rül mé nyei ja ví tá sá nak is egyik ele mi
fel té te le.

A ter mé sze ti kör nye zet vé del me ér de ké ben az il le gá lis hul ladék ler akóhe lyek fel szá −
mo lá sá ra, il let ve re kul ti vá ci ó já ra kell sort ke rí te ni, va la mint hul la dék gyűj tő szi ge tek ki −
he lye zé sé vel a tér ség te le pü lé se in be kell ve zet ni a sze lek tív hul la dék gyűj tést. A hul −
la dék gaz dál ko dás, ez ál tal a kör nye zet szen  nye zés el le ni vé de ke zés ha té kony sá gá nak
ja ví tá sa ér de ké ben úgy ne ve zett „kör nye zet vé del mi kom man dók” fel ál lí tá sa szük sé −
ges.

Ös  szeg zés

Dol go za tom ban be mu tat tam azo kat a nem zet kö zi gaz da sá gi fo lya ma to kat, ame lyek új
pi a ci moz gá so kat kénysz erítet tek a Kár pát−me den ce né pe i re, új po li ti kai ha tá rok kö zé
tör ve a mun ka meg osz tás ad di gi egy sé gét. Ezt rög zí tet te a cseh/szlo vák po li ti ka,
amely az új ha tá ro kon be lül te rem tett 1920−tól im már sa ját te rü le te in be lül tar tós, Ma −
gyar or szág, il let ve a Kár pát−me den ce töb bi ré sze fe lé in kább zárt, mint nyi tott mun ka −
meg osz tást. Az el sza ka dást ki kény sze rí tő szeparatív tö rek vé sek moz ga tó ru gó ja a na −
ci o na liz mus volt, amely a ma ga szem pont já ból egy zárt, tel je sen lo gi kus és ra ci o ná lis
tár sa dal mi−gaz da sá gi rend szert ho zott lét re, amely im már önál ló és ön já ró ré gi ó ként
funk ci o nál, A Kár pát−me den ce meg szűnt egy nagy ré gi ó nak len ni, Szlo vá kia a ma ga
na ci o na lis ta szem pont já ból néz ve si ke re sen ki sza kadt eb ből a nagy egy ség ből, és
ezek új bó li re gi o ná lis ös  sze fű ző dé sé re igen ki csi a re mény.

Ma gyar–szlo vák vi szony lat ban a ha tár men ti te rü le tek emi att mind két or szág ban
meg ma rad nak pe ri fé ri á nak, ki vé ve a Du na men ti sá vot. A Du na men ti ma gyar or szá gi
sáv to vább ra is di na mi kus ös  sze kö tő sáv lesz Nyu gat−Eu ró pá val, de a Du na észa ki
part ját csak rész le ge sen si ke rül új ból von zás kör ze té nek ré szé vé ten nie, eleő sor ban
mint munkerőt adó tér sé get. A ha tár men ti, ös  szes sé gé ben pe ri fé ri á nak mi nő sít he tő
hol kes ke nyebb, hol szé le sebb sáv az eset le ges te rü let fej lesz té si pá lyá za tok min dig
ala csony ös  sze gé ből lesz kény te len bi zo nyos fej lesz té se ket el ér ni, de a fej lesz té sek
ha tá sá ra ezek a pe ri fé ri ák so sem fog ják el ér ni az or szá gos di na mi ka nagy ság rend jét.
Így a jö vő ben a sok kal sze ré nyebb mér té kű és a szlo vák po li ti ka ál tal el len őr zött ha −
tár men ti kap cso la tok fog ják je len te ni az együtt mű kö dés új for má ját.

Szlo vá kia gaz da sá gi−po li ti kai ta pasz ta lat lan sá ga ma gya ráz hat ja azt az erős etno −
cen trikussá got, ami cse le ke de te i ket moz gat ja. Ez az aka dá lya an nak, hogy az önál ló −
ság, sőt a de mok ra ti kus vi szo nyo kat szor gal ma zó nem zet kö zi kö rül mé nyek el le né re
sem tud nak egyen lő re egyen ran gú kap cso la to kat ki ala kí ta ni az orszá galkotó más
nem ze ti sé gek kel. Po li ti kai éle tük kö zép pont já ban fo lya ma to san nem ze ti éle tük ve szé −
lyez te tett sé ge áll. Az a fé le lem moz gat ja a szlo vák po li ti kai erő ket, hogy el ve szí tik
nem ze ti iden ti tá su kat, hogy el ve szí tik te rü le te i ket. Ez a szlo vá kok ban meg lé vő fé le lem
ag res  szi vi tás ban nyil vá nul meg, ami a más nem ze ti sé gű ek ből vé de ke zést, még pe dig
egyik vég let ként el köl tö zést, má sik vég let ként asz  szi mi lá ci ót vált ki. Ez a ma ga tar tás
föl erő sö dik olyan kor szak ok ban, ami kor a ki sebb ség ben élők fe lé a nem zet na gyobb
ré sze nem nyújt vé dő kart.

Az Eu ró pa egye sí té sé ért fá ra do zó ke resz tény de mok ra ta po li ti kus, Robert Schu man
(1991, 30) egyik írá sá nak ez a cí me: Eu ró pa szét da ra bolt sá ga ide jét múlt ab szur di tás -
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sá vált. Va jon mond hat juk, hogy a Kár pát−me den ce szét da ra bolt sá ga ide jét múlt ab −
szur di tás sá vált? A győz tes Fran cia or szág a le győ zött Né met or szág gal ke res te a meg −
bé ké lés le he tő sé gét. Az év szá zad ok óta tar tó egy más el le ni kö nyör te len harc mód sze −
rét akar ta fel vál ta ni a győz tes or szág az együtt mű kö dés re. Robert Schu man Kon rad
Ade nauer rel ös  sze fog va ke re sett és ta lált egy olyan Ac hil les−pon tot, ahon nan ki in dul −
va meg kezd ték az Eu ró pai Unió fel épí té sét. Ez volt a Szén− és Acél kö zös ség meg te −
rem té se. Ami ko ráb ban ádáz gaz da sá gi−ke res ke del mi vi ták tár gya volt a két szom szé −
dos nép kö zött, et től kezd ve jel ké pe sen is és va ló sá go san is az együtt mű kö dés ki in −
du ló pont ja lett. A má sik pél da a dol go zat ele jén em lí tett, a hol land−né met ha tá ron
meg szer ve zett EUREGIO ese te, ame lyet a né me tek szer vez tek az ál ta luk a há bo rú ban
meg alá zott hol lan dok kal egyet ér tés ben, az együtt mű kö dés je gyé ben.

Is mét fo gal maz zunk re ményt adó an: a ha tár men ti sok ap ró kap cso lat nak, a jel ké −
pes és tény le ges híd épí té sek nek, az ös vé nyek, utak fel újí tá sá nak, a test vér vá ro si és
ci vil kap cso la tok nak, az eurorégiók együtt mű kö dé sé nek kell, hogy le gyen ered mé nye.
Von zás kör ze tek kö zöt ti, ön ren del ke zé sen ala pu ló együtt mű kö dés, ame lyet az ál lam −
ha tár ok nem aka dá lyoz nak, mert a tér vég te len a há tunk mö gött is.
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Nodálne regióny a bariéry v maďarsko−slovenskom pohraničí

Zhrnutie

Cieľom práce bolo priniesť príspevok k výskumu transformačných procesov, čo je
veľmi aktuálny, lebo rozširujúca Európa si vyžaduje novú priestorovú politiku, pre−
dovšetkým v dôsledku zmien postavenia pohraničných regiónov. V priestoroch
pohraničných regiónov sa objavujú nové regionalizačné procesy, medzi ktorými oso−
bitnú úlohu hrajú euroregióny, ktorými sa zaoberal tento príspevok. Autor príspevku
v prvej časti práce analyzoval postavenie vybraných európskych pohraničných regiónov
v uplynulom polstoročí, kým v druhej časti príspevku sa zameriaval na problematiku
maďarsko−slovenského pohraničia. Autor poukáže na nevyhnutnosť potreby podpory
euroregiónov v maďarsko−slovenskom pohraničí, ktorého socio−ekonomické postave−
nie − okrem dunajského priestoru − je veľmi slabé, predovšetkým na slovenskej strane,
čo je výsledok protimenšinovej rozvojovej politiky bývalých československých a sloven−
ských vlád.
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1.6. A SZLO VÁ KI AI NEM ZE TI SÉ GI KÖZ OK TA TÁS HELY ZE TE 2005−BEN

Menši nové škol st vo na Sloven sku v roku 2005

Be ve ze tő

A szám be li ki sebb ség ben élő nem ze ti kö zös sé gek jog ál lá sá nak meg ha tá ro zó té nye ző −
je, mi lyen mó don és mi fé le for má ban mű köd nek kul tu rá lis és ok ta tá si in téz mé nye ik,
mi lyen for rá sok ból tart ják fenn őket, ha té kony−e a fi nan szí ro zá suk, fel adat köz pon tú−e
a tény ke dé sük, s ké pe sek−e a tő lük el vár ha tó ered mé nyek, spe ci fi kus tel je sít mé nyek
fel mu ta tá sá ra. Amen  nyi ben igen, az adott nép cso port sú lya és el is mert sé ge is meg −
nö vek szik, és el ső sor ban az ön ma gá val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek meg va ló −
sí tá sa acé loz za meg ere jét, nö ve li szel le mi po ten ci ál ját, fej lesz ti mű velt sé gi szint jét,
erő sí ti iden ti tás tu da tát.

Ha egy nem ze ti ki sebb ség mind ezt sa ját nyel vé ben él he ti meg, még in kább fel erő −
söd nek fenn ma ra dá sá nak esé lyei, és le he tő vé vá lik szám ará nyá nak tar tós meg őr zé −
se, vagy akár nö ve lé se is.

Eh hez azon ban min den kép pen nél kü löz he tet len, hogy a kö zös ség – el ső sor ban a
köz ok ta tás te rü le tén – ren del kez zen olyan meg fe le lő ok ta tó−ne ve lő in téz mé nyek kel,
ame lyek ben le he tő vé vá lik, hogy a sa já tos sá ga it meg őriz ze, to vább ha gyo má nyoz za,
tör té nel mét, kul tú rá ját ápol has sa, és min den gyer me ket az anya nyel ve se gít hes sen a
tu dás bi ro dal má ba.

Az ál lam és a min den ko ri kor má nyok fel ada ta, hogy meg te remt sék, va la mint tar tó −
san fenn tart sák a ki sebb sé gek meg ma ra dá sá nak és ér vé nye sü lé sé nek fel tét ele it, biz −
to sít sák szá muk ra is azo kat a jo go kat, ame lyek a nem zet kö zi egyez mé nyek és az or −
szág al kot má nya ér tel mé ben min den kit egy for mán meg il let nek.

A 2005−ös esz ten dő ilyen ér te lem ben nem ne vez he tő mér föld kő nek, hi szen a ki −
sebb sé ge ket (is) érin tő né hány ter ve zett és elő irány zott jo gi nor má ból gya kor la ti lag
egyet len sem vált ér vé nyes elő írás sá. Sem a hely ze tü ket és jo ga i kat de fi ni á ló tör vény,
sem a kul tú rá juk tá mo ga tá sá ról szó ló ren del ke zés, sem az egész or szág ban – köz tük
a nem ze ti sé gi is ko lák ban – fo lyó ok ta tást sza bá lyo zó elő írás nem ke rült na pi rend re,
így a ko ráb bi – sok eset ben meg kö ve se dett, me rev – ren del ke zé sek (pl. a Tt.
29/1984. sz. köz ok ta tá si tör vény) ma rad tak ér vény ben, és az elő re ho zott vá lasz tá sok
elő sze le el sö pört min den esé lyt, hogy az ok ta tás te rén lé nye ges vál to zá sok ra ke rül −
hes sen sor.

Mi vel gya kor la ti lag min den ma radt a ré gi ben, s nem szü let tek meg a ke ret tan ter −
vek és az is ko lai prog ra mok sem, így az in téz mé nyek ben fo lyó mun ka to vább ra is ne −
he zen ös  sze vet he tő, épp ezért a tar ta lom ra és a szín vo nal ra vo nat ko zó an sem köny  −
nyű – e ta nul mány ter je del mé nek meg fe le lő – som más meg ál la pí tá so kat ten ni. Ezért
csak a szá mok tük ré ben tu dunk a ki sebb sé gek kel kap cso la tos ki je len té se ket meg fo −
gal maz ni, de hogy na gyobb le gyen a fel so rolt ada tok sú lya és ki fe je ző ere je, igyek −
szünk őket ös  sze vet ni a ko ráb bi esz ten dők sta tisz ti ká i val is.

Te kin tet tel ar ra, hogy ös  szeg zé sünk so rán gon dot okoz hat na az egyes nem ze ti sé −
gi cso por tok szám ará nya köz ti je len tős el té rés, il let ve az egyes kö zös sé gek ok ta tá si



in téz mé nyei lét szá ma kö zött ta pasz tal ha tó arány ta lan ság, kü lön bö ző szem pon to kat
és más el bí rá lást al kal ma zunk a szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö zös ség ese té ben.

1. Köz ok ta tás

Köz ok ta tás alatt azon ok ta tá si in téz mé nyek te vé keny sé gét ért jük, ame lyek ál la mi, ma −
gán vagy egy há zi fenn tar tás alatt mű köd nek és alap−, va la mint kö zép fo kú kép zé si
funk ci ót lát nak el. Ezek há ló za tát el ső sor ban az alap− és kö zép is ko lák al kot ják, de ta −
nul má nyunk cél jai meg kö ve te lik, hogy min den kép pen pil lan tást ves sünk az is ko lai elő −
ké szí tők re, va gyis az óvo dák ra is, ame lyek lá to ga tá sa azon ban nem kö te le ző, így a
sta tisz ti kai ada tok sem le het nek min den eset ben mérv adó ak az adott po pu lá ci ót il le −
tő en.

A ma gya rá za tok és ész re vé te lek so ra nem min den eset ben tük rö zi a tel jes ké pet,
ám a ta nul mány jel le gé ből fa ka dó an ez nem is meg va ló sít ha tó. En nek el le né re szám −
ta lan egyéb in for má ció is ki ol vas ha tó a sta tisz ti kák in terp re tá lá sá ból.

1.1. Óvo dák

Az el ső táb lá zat ar ról ta nús ko dik, hogy 2003 és 2004 kö zött je len tő sen csök kent az
óvo dák szá ma (csak nem 5%−kal), ami a csök ke nő gye rek lét szám és az új fi nan szí ro −
zá si rend szer egye nes kö vet kez mé nye volt, hi szen a te le pü lé si ön kor mány zat ok ere −
de ti jog kör ként kap ták meg a kis ded óvók fenn tar tá sát, vi szont nem min den eset ben
ren del kez tek kel lő mér té kű anya gi esz kö zök kel, hogy min den ko ráb bi in téz ményt a ré −
gi for má ban és mó don mű köd tes se nek. Ezért ke rült sor szá mos óvo da ös  sze vo ná sá −
ra vagy be zá rá sá ra. Ez a fo lya mat a 2005−ös esz ten dő ben is foly ta tó dott, igaz már né −
mi leg ki sebb arány ban, de míg a 2003−as hely zet hez vi szo nyít va a gye re kek szá ma
6%−kal csök kent, az óvo dai cso por tok nak már csak 91%−a mű kö dött az or szág ban, és
e mö gött ter mé sze te sen pe da gó gu sok el bo csá tá sa is rej lik.

Ér de kes azt is meg fi gyel ni, hogy míg 2004−re el ső sor ban csak az óvo dák szá ma
lett ke ve sebb, ami a fenn tar tók dön té sé nek kö vet kez mé nye, ad dig 2005−re a gye re −
kek szá ma csök kent je len tős mér ték ben, s ez vont ma ga után újabb óvo da be zá rá so −
kat.

Óvo dák, cso por tok és gye re kek szá za lék ará nyai az in téz mény ne ve lé si nyel ve sze rint

Meg jegy zés: Az óvo dák szá má nál a %−ban ki fe je zett ará nyok ös  sze ge több mint 100, mi vel egyes in téz mé −
nyek két ne ve lé si nyel vű ek.
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Gye re kek meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az ál la mi in téz mé nyek ben

Gye re kek meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az egy há zi in téz mé nyek ben

Ha a nem ze ti sé gi szem pon to kat ves  szük fi gye lem be, ak kor a nem ze ti ki sebb sé gek in −
téz mé nye i nek lét szám csök ke né se né mi leg még min dig az or szá gos át lag alatt ma rad,
ez azon ban rész ben mes ter sé ge sen fenn tar tott ál la pot, mert ha meg néz zük az óvo dák
te lí tett sé gét, azt ta pasz tal hat juk, hogy egy szlo vák ne ve lé si nyel vű in téz mény re 50
gye rek jut, míg a ma gya rok ra át lag ban 25, az uk rá nok ra pe dig csu pán 14 gye rek.

Gye re kek meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint a ma gán in téz mé nyek ben

To vább ra is meg fi gyel he tő, hogy a nem ze ti sé gü ket te kint ve a ma gyar ki sebb ség hez
tar to zó gye re kek je len tős há nya da (szám sze rint 2002, va gyis 18%) nem az anya nyelv −
ének meg fe le lő in téz ményt lá to gat. Az uk rá nok nál vi szont pa ra dox mó don tel je sen
más a hely zet, hi szen 2005−ben csak 58 gye rek ne ve mel lett állt uk rán nem ze ti ség
(ez a szám csu pán ötö de az elő ző évi nek), az uk rán ne ve lé si nyel vű óvo dai cso por to −
kat vi szont 384 gye rek lá to gat ta (662%!).

El ső sor ban ez az a té nye ző, mely a nem ze ti sé gek, s köz tük is el ső sor ban a ma −
gyar ság ará nyá nak fo gyá sá ra a leg na gyobb ha tás sal le het, hi szen ha az or szág ban
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má ra már a gye re kek 93,44%−a szlo vák ala po kat kap az is ko lá ra va ló fel ké szí tés ben,
ké sőbb is min den bi zon  nyal kö ze lebb áll majd hoz zá juk a több sé gi nem zet nyel ve és
kul tú rá ja.

Gye re kek meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint – ös  sze sen

1.2. Alap is ko lák

Az alap is ko lás ta nu lók szá má nak éves csök ke né se 4% kö rül mo zog, en nek ará nyá ban
csök kent a meg fi gyelt idő szak ban az osz tá lyok lét szá ma is. Az is ko lák szá má nak
csök ke né se vi szont még nem ér te el ezt a mér té ket, ami azt je len ti, hogy az el múlt
esz ten dők ben ke ve sebb és ki sebb lét szá mú osz tá lyok kal mű köd tek az egyes is ko lák,
s va ló szí nű leg el ső sor ban a fi nan szí ro zá si rend szer be be épí tett ga ran tált mi ni mum
tar tot ta őket élet ben.

A nem ze ti sé gi ará nyo kat vizs gál va azt lát hat juk, hogy a nem szlo vák nem ze ti sé gű
alap is ko lás ta nu lók kor osz tá lyu kon be lül már a 9%−ot sem érik el, ami fő képp a ki −
sebb sé gek fo ko za tos el öre ge dé sé nek ered mé nye le het. Né mi leg nőtt ugyan a ma gya −
rok ará nya, két év alatt több mint egy ti zed szá za lék kal, és ab szo lút ér ték ben va la me −
lyest több a ma gát né met nek val ló ta nu ló, ugyan ak kor rap szo di ku san in ga do zik a len −
gye lek és a ro mák lét szá ma, ami re nem iga zán van lo gi kus ma gya rá zat. A ko ráb bi nö −
ve ke dés után ugyan is 2005−ben majd nem egy har ma dá ra apadt a len gyel ta nu lók szá −
ma, a ro mák nál pe dig 20%−os fo gyás ról be szél he tünk. Egyi de jű leg azon ban azt is el
kell mon da nunk, hogy a ro mák kal kap cso la tos szám adat ok min den bi zon  nyal ez út tal
sem tük rö zik a va lós ké pet, és je len lét ük ará nyát vizs gál va to vább ra sem ha gyat koz −
ha tunk a köz ok ta tá si sta tisz ti kák ra, nagy há nya duk ugyan is szlo vák nak vagy egyéb
nem ze ti sé gű nek vall ja ma gát. Ez per sze a töb bi ada tot is más fény be ál lít ja, és né mi −
leg két ség be von ja kö vet kez te té se ink va ló ság ér té két.

Is ko lák, osz tá lyok és ta nu lók szá za lék ará nyai az in téz mény ta ní tá si nyel ve sze rint

Meg jegy zés: Az is ko lák szá má nál a %−ban ki fe je zett ará nyok ös  sze ge több mint 100, mi vel egyes in téz mé −
nyek két ta ní tá si nyel vű ek
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Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az ál la mi in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az egy há zi in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint a ma gán in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint – ös  sze sen
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1.3. Kö zép is ko lák

A kö zép is ko lás ta nu lók ada ta it dol go za tunk ban is ko la tí pu son ként vizs gál juk, s en nek
ér tel mé ben több ka te gó ri á ra oszt juk. Mi vel azon ban az ok ta tá si mi nisz té ri um hát tér −
in téz mé nyé nek ada tai az egyes is ko lák ról nem ugyan azon mód szer tan al kal ma zá sá −
val ké szül nek, ezért né mi gon dot jelen t(het) a kor cso port sta tisz ti ká i nak ös  szeg zé se.

To váb bi prob lé mát je lent ta nul má nyunk cél jai szem pont já ból, hogy a köz pon ti sta −
tisz ti ka he lyen ként ös  sze mos sa a kö zös igaz ga tá sú is ko lák lét szá ma it, nem tesz érez −
he tő kü lönb sé get az ilyen is ko lá kat lá to ga tó ta nu lók kö zött, ezért nem min den eset −
ben tud hat juk pon to san, men  nyi en jár nak a szlo vák, il let ve a ki sebb sé gi nyel ven ta nu −
ló osz tá lyok ba.

1.2.1. Gim ná zi u mok
Ér de kes tény, hogy a de mog rá fi ai de fi cit el le né re év ről év re nő a gim ná zi u mok szá ma,
bár a nem ze ti sé gek szem pont já ból ez nem je lent sem mi fé le for du la tot, hi szen a nem
szlo vák nyel ven ok ta tó in téz mé nyek szá ma to vább ra is vál to zat lan. A szlo vák osz tá −
lyok szá ma a vizs gált idő szak ban 39− cel (1,27%), majd 65− tel (2,09 %) nőtt, ugyan ak −
kor vi szont éven te 1−1 osz tál  lyal csök kent az uk rán cso por tok szá ma, míg 2005−ben
6 ma gyar gim ná zi u mi osz tál  lyal lett ke ve sebb, mint 2004−ben.

Gim ná zi u mok, osz tá lyok és ta nu lók szá za lék ará nyai az in téz mény ta ní tá si nyel ve sze rint

Meg jegy zés: Az is ko lák szá má nál a %−ban ki fe je zett ará nyok ös  sze ge több mint 100, mi vel egyes in téz mé −

nyek két ta ní tá si nyel vű ek

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az ál la mi in téz mé nyek ben
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Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az egy há zi in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint a ma gán in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint – ös  sze sen

Lé nye ge sen na gyobb azon ban a ta nu lók lét szá má ban meg fi gyel he tő vis  sza esés mind
ab szo lút ér ték ben, mind szá za lék ban. Amíg a szlo vák osz tá lyo kat lá to ga tó gim na zis −
ták szá ma az utób bi esz ten dő ben 259 ta nu ló val nőtt (+0,27%), ad dig a ma gyar gim −
ná zi u mo kat vá lasz tók lét szá ma 229− cel (−3,82%) esett vis  sza, ez pe dig azt ered mé −
nye zi, hogy az or szág ös  szes gim na zis tá já nak már csu pán 5,78%−a jár ma gyar in téz −
mény be, s ez fi gyel mez te tő jel le het a jö vő ér tel mi sé gé nek kép zé se szem pont já ból.
Ugyan csak fi gye lem re mél tó tény, hogy a gim na zis ták nak már csak 7,86%−a nem szlo −
vák nem ze ti sé gű, mi köz ben a ma gya rok ará nya elő ször sül  lyedt 7% alá, s kö zü lük is
csak 83,56% jár ma gyar gim ná zi um ba.

1.3.2. Szak kö zép is ko lák
Az érett sé gi vel vég ző dő szak kép zés ben részt ve vő ta nu lók szá ma ro ha mo san csök −
ken, két esz ten dő alatt 12,7%−kal lett ke ve sebb. Ez a le épü lés min den nem ze ti sé get

����� ����� ������	
�	�����
����	�	�� �� ����	�	�� �� ����	�	�� ��

�������� ������� ������ ������ ������ ������� ������
 !�"!#� ������ ����� ���� ����� $����� $����
%�#��� ���� ����� ��� ����� ���� �����
��
	�� ��� ����� �$ ���$� ��� �����
&'���� ���� ����� ��� ����� ��� �����
(�	)� ���� ����� �$� ���$� ���� �����
*	��"	�� �$� ����� �� ����� ��� �����
&�
!� �� ����� �$ ����� $�� ���$�
+�"�,� ���� ����� �$� ����� �$$� �����
-.�/��0� ���� ����� ��� ����� ���� �����
����	�	�� �������� ������� ������ ������� ������� �������

����� ���!� ��� �)�*��#+����
,�������� �� ,�������� �� ��������� ��

��	
��� ����%� %����� ����� %���%� ������ %�����
������� ���� !���� ��� ����� ��� ��� �
����� �� ���$� ! ����� �� ���$�
)�*�#� $� ���%� ! ����� �� �����
-'��+�� �� ����� � ����� �� �����
.��/� ��� ��!�� �� ���$� ��� �����
0�����	� �� ����� � ���$� �� ���%�
-
*�� �� ����� !� ��� �  �� ��$��
������ ��� ��!�� �$ ��!�� ��� �����
12	3,	4+� ��� ��%%� !� ��!�� !$� �����
��������� ���!�� ������� ���$� ������� ��!!�� �������

����� ���!� ��� �)�*��#+����
,�������� �� ,�������� �� ,�������� ��

��	
��� ���%��� %���$� ��� �� %��% � �!����� %!�!��
������� �$��  � %� ���  �!�� �$$�  ����
����� �� ����� � ����� �� �����
)�*�#� ��� ���%� �� ����� ��� �����
-'��+�� �� ����� � ����� !� �����
.��/� � � ����� �� ���$� ��� ��� �
0�����	� �� ����� � ����� �� �����
-
*�� �� ����� � ����� �� �����
������ ��� ���%� �$ ����� ��� ���%�
12	3,	4+� ��� ��� � � ����� � � �����
��������� ����! � ������� �!��%� ������� �!�% !� �������

203A szlo vá ki ai nem ze ti sé gi köz ok ta tás hely ze te 2005−ben



egy aránt és gya kor la ti lag egy for ma mér ték ben érin t, és az is ko lák össz lét szá má nak
vál to zá sá ban is meg nyil vá nul, ér de kes mó don azon ban a nem ze ti ki sebb sé gek is ko −
lá i nak szá ma gya kor la ti lag nem csök kent. 

Szak kö zép is ko lák, osz tá lyok és ta nu lók szá za lék ará nyai az in téz mény ta ní tá si nyel ve sze rint

Meg jegy zés: Az is ko lák szá má nál a %−ban ki fe je zett ará nyok ös  sze ge több mint 100, mi vel egyes in téz mé −
nyek két ta ní tá si nyel vű ek.

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az ál la mi in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az egy há zi in téz mé nyek ben
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Ha a fenn tar tók szem pont já ból vizs gál juk meg a hely ze tet, ak kor az ál la mi, il let ve ön −
kor mány za ti is ko lák ban tu laj don kép pen tar tós a ko ráb ban ki ala kult ál la pot, csu pán
egy−két ti zed nyi moz gást fi gyel he tünk meg az ará nyok ban. Az egy há zi in téz mé nyek ben
sincs vál to zás, ott azon ban jó for mán csak szlo vák nem ze ti sé gű ta nu ló kat ta lá lunk. A
ma gán is ko lák ban ki csit jobb a nem ze ti sé gek hely ze te, ám az ará nyuk min den esz ten −
dő ben ott is csök ken. En nél az is ko la tí pus nál is szem be tű nő, hogy míg az uk rán nem −
ze ti sé gű és az uk rán nyel ven ta nu lók szá ma szin te meg egye zik, a ma gyar nem ze ti sé −
gű ek nek csak két har ma da szer zi meg a szük sé ges szak is me re te ket az anya nyel vén.

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint – ös  sze sen

1.3.3. Egye sí tett szak kö zép is ko lák
A szó ban for gó is ko la tí pus csak né hány esz ten de je lé te zik, így nincs szé le sebb kö rű
ös  sze ha son lí tá si ala punk a be ha tóbb elem zés re. Azt azon ban vi lá go san lát ni, hogy a
szá za lék arányt te kint ve a ma gyar is ko lák szá má nak nö ve ke dé se ugyan két sze re sen
meg ha lad ja a szlo vák is ko lá két, a va ló ság ban vi szont csak 3 új in téz mény ben kez dő −
dött ma gyar nyel vű ok ta tás, míg 17 he lyen nyílt le he tő ség szlo vák nyel vű ta nul má nyok
foly ta tá sá ra. En nek el le né re a szlo vák nyel ven ta nu lók szá ma 6100−zal (9,83%−kal)
nőtt egy év alat t, s bár a ma gya rul ta nu ló ké 25,92%−kal nö ve ke dett meg, ez ab szo lút
szám ban csak 696 ta nu lót je lent, ami még min dig csak 4,73%−os szin ten tart ja az
egye sí tett is ko lák ban ki sebb sé gi nyel ven mű ve lő dő fi a ta lok szá mát. Ez az arány is el −
ső sor ban a ma gán in téz mé nyek nek kö szön he tő, hi szen ott – az elő ző esz ten dő höz vi −
szo nyí tott je len tős, egy har ma dos vis  sza esés el le né re – a ta nu lók fe le ma gyar nem ze −
ti sé gű.

Egye sí tett szak is ko lák, osz tá lyok és ta nu lók szá za lék ará nyai az in téz mény ta ní tá si
nyel ve sze rint

Meg jegy zés: Az is ko lák szá má nál a %−ban ki fe je zett ará nyok ös  sze ge több mint 100, mi vel egyes in téz mé −

nyek két ta ní tá si nyel vű ek.
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Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint – ös  sze sen 
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Szak mun kás kép ző is ko lák, osz tá lyok és ta nu lók szá za lék ará nyai az in téz mény ta ní tá −
si nyel ve sze rint

Meg jegy zés: Az is ko lák szá má nál a %−ban ki fe je zett ará nyok ös  sze ge több mint 100, mi vel egyes in téz mé −
nyek két ta ní tá si nyel vű ek.

Amit a két esz ten dő ös  szeg zé sé ből le szűr he tünk, az el ső sor ban an nak fel is me ré se,
hogy a gim ná zi u mok szá má nak nö ve ke dé sé vel együtt csök kent a szak tan in té ze tek
szá ma, ami min den bi zon  nyal azt je len ti, hogy ma nap ság – a lét szám csök ke nés nek
kö szön he tő en – a kö ve tel mény rend szer eny hí té se kap csán már a kis sé gyen gébb ta −
nu lók is ma ga sabb szin tű kép zés ben ve het nek részt, és gim ná zi u mok ba, il let ve szak −
is ko lák ba ad ják be je lent ke zé si lap ja i kat. Ez a csök ke nés ér de kes mó don sok kal in −
kább jel lem ző a szlo vák nyel vű szak tan in té ze tek re (−10,17%), bár az osz tá lyok és a ta −
nu lók szá má nak vál to zá sai job ban súj tot ták a ma gyar cso por to kat, itt ugyan is mint egy
20% a vis  sza esés. Ez ter mé sze te sen a nem ze ti sé gi ará nyok rom lá sá hoz is ve ze tett.
En nél az is ko la tí pus nál is szem be tű nő az a tény, hogy ugyan még 7,03% ma gyar nem −
ze ti sé gű egyén van az ös  szes ta nu ló kö zött, de a ma gya rok nak csak 59,62%−a ta nul
az anya nyel vén.

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az ál la mi in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint az egy há zi in téz mé nyek ben
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Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint a ma gán in téz mé nyek ben

Ta nu lók meg osz lá sa nem ze ti ség sze rint – ös  sze sen

1.4. Spe ci á lis óvo dák és is ko lák

A kü lön le ges bá nás mó dot igény lő gye re kek és ta nu lók ok ta tó−ne ve lő mun ká já nak
meg szer ve zé se rend kí vül fon tos fel adat min den or szág éle té ben, s mind szak ma i lag,
mind anya gi lag ko moly ki hí vást je lent. An nál is in kább, mert a kü lön bö ző jel le gű fo gya −
té kos ság gal élő fi a ta lok in teg rá lá sa a ha gyo má nyos is ko lák ba nem min den eset ben
meg va ló sít ha tó. Szá muk ra te hát sa já tos in téz mé nye ket kell mű köd tet ni, ame lyek el −
tér nek a szok vá nyos óvo dák tól és is ko lák tól, s mi vel né mi leg más rend szert al kot nak,
ezért a sta tisz ti kai mu ta tók ös  sze ve té se sem le het sé ges.

To váb bi gon dot je lent, hogy a ki sebb sé gek hez tar to zó ta nu lók anya nyel vi kép zé se
kü lön bö ző okok nál fog va nem meg ol dott, így csu pán a nem ze ti sé gi ará nyok ös  sze ha −
son lí tá sá ra van mó dunk, a ta ní tá si nyelv ka te gó ri á ja itt nem al kal maz ha tó. Ha ilyen
szem pont ból te kin tünk a spe ci á lis in téz mé nyek rend sze ré re, azt ta pasz tal juk, hogy a
ma gyar gye re kek ará nya gya kor la ti lag meg fe lel a töb bi is ko lá ban ta pasz tal ha tó meg −
osz lás nak, ám – né mi csök ke nés el le né re – je len tő sen na gyobb arány ban van nak je −
len a ma gu kat ro mák nak val ló ta nu lók, ami kü lön bö ző ob jek tív és szub jek tív okok ra
ve zet he tő vis  sza, ez vi szont nem le het ta nul má nyunk té má ja.

Ha a 2005−ös ada to kat ha son lít juk ös  sze az elő ző évi vel, azt fi gyel het jük meg,
hogy az ará nyok tu laj don kép pen nem vál toz tak, vi szont a spe ci á lis óvo dá sok és alap −
is ko lá sok lét szá ma nagy mér ték ben csök kent (46,15%−kal, il let ve 40,05%−kal).

����� �������	
������
�
���� �� �
���� ��

�
������ #���$� ������ #��$�� �������
� �! "� ����� ����� ����� ������
%�"��� �� ���#� �� ���#��
��	��� � ���$� � ���$��
&'
��� $$ ���$� � ���$��
(�)� $�� ��$�� $�� ��$#��
*���!��� � ����� � ������
&�	 � �� ���#� �� ��$���
+�!�,� �� ����� $� ������
-.�/��0�� �� ���#� �� ���#��
�
���� ������ $������ #����� $�������

����� �������	
������
�
���� �� �
���� ��

�
������ ��$�� ���#�� #��$� �������
� �! "� $���� $����� $���# $������
%�"��� � ����� $ ���$��
��	��� $ ���$� � ������
&'
��� � ����� $ ���$��
(�)� �� ����� $$ ��$���
*���!��� � ����� � ������
&�	 � � ����� � ������
+�!�,� � ����� � ������
-.�/��0�� � ����� � ������
�
���� ����� $������ ����� $�������

208 Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



Spe ci á lis óvo dák és is ko lák nem ze ti sé gi mu ta tói 2004−ben

Spe ci á lis óvo dák és is ko lák nem ze ti sé gi mu ta tói 2005−ben

Ös  sze fog la lás

So ká ig és sok fé le szem pont ból le het ne bon col gat ni a szám ada to kat, leg több jük azon −
ban ön ma gá ért be szél. An nál is in kább, hi szen a még he lyen ként kis sé pon tat lan vagy
né hol kö vet ke zet len köz ok ta tá si sta tisz ti kák is a nem ze ti sé gi ará nyok jö vő be li ala ku −
lá sá nak leg mar kán sabb elő kép ét je le ní tik meg. Sok eset ben – fő leg az alap is ko lák és
gim ná zi u mok ada tai te rén – mérv adó ak le het nek an nak prog nosz ti zá lá sá ban is, mi −
lyen jö vő vár hat az egyes nem ze ti kö zös sé gek re, mi lyen esé lye ik és le he tő sé ge ik lesz −
nek hos  szabb tá von az ön azo nos ság tu da tá nak élet ben tar tá sá hoz. Nem mel lé ke sen
pe dig me men tó ként is szol gál hat nak a ki sebb sé gi stra té gi ák meg for má lá sá ban.

Menšinové školstvo na Slovensku v roku 2005

Zhrnutie

Štúdia sa týka problematiky vzdelávania menšín na Slovensku od materských škôl po
stredné školy. Autor podrobne analyzuje vývoj počtu menšinových školských zariadení,
ako aj vývoj počtu príslušníkov menšín navštíviacich tieto inštitúcie, ktoré informácie
sú veľmi dôležité pri vypracovaní stratégií rozvoja menšinových populácií. Autor konš−
tatuje, že hlavný problém menšinového školstva predstavuje fakt, že problematiku
vzdelávania menšín stále upravujú dokumenty a legislatívne normy z čias komuni−
stickej diktatúry – po 15 rokov transformácie spoločnosti ešte nedošlo k významným
legislatívnym úpravám umožňujúcim lepšie podmienky vzdelávania pre príslušníkov
menšín na Slovensku. Autor konštatuje, že nedostatočná štátna podpora menši−
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nového školstva tak v minulosti, ako aj v súčasnosti zvyšuje asimiláciu národností
(čoho dôkazom je fakt, že značná časť predstaviteľov príslušníkov menšín navštevuje
slovenské školy).
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1.7. PRÁVNE PREDPISY OVPLYVŇUJÚCE POSTAVENIE NÁRODNOSTNÝCH

MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN žIJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRIJATÉ V ROKU 2005

A 2005-ben elfogadott és a nemzeti/etnikai kisebbségeket érintõ jogszabályok
Szlovákia jogrendszerében

I. Podporovanie národnostných menšín a etnických skupín z prostried−
kov štátneho rozpočtu

V zmysle zákona č. 740/2004 Z.z. celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2005 boli rozpočtované sumou 257 miliárd Sk a celkové výdavky boli
plánované sumou 318 miliárd Sk. Na podporu a riešenie problémov národnostných
menšín a etnických skupín v rámci štátneho rozpočtu boli účelovo určené nasledovné
čiastky v zložení podľa jednotlivých rozpočtových kapitol:

� v rámci rozpočtu Úradu  vlády SR
–  20 miliónov na podporu  menšinovej  kultúrnej  politiky,                    

� v rámci rozpočtu Ministerstvo kultúry SR                             
–   80 miliónov  na  národnostnú kultúru.              

Dotácie na riešenie problémov rómskej komunity vyplývajúcich zo zákona č.
740/2004 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2005 predstavovali celkom 12,2 miliónov
korún. Dotácie na menšinovú kultúrnu politiku z finančných prostriedkov vyplývajúcich
zo zákona SNR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za rok 2005 predstavovali 23,5 miliónov korún. Dotácie na sociálne a
kultúrne potreby rómskej komunity z finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zákona
SNR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
za rok 2005 predstavovali 34,7 miliónov korún.  

II. Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín
a etnických skupín

Slovenská republika v roku 2005 prijala niekoľko právnych predpisov, ktoré sa rôznym
spôsobom dotýkajú právneho postavenia národnostných menšín, z ktorých
vyberáme nasledovné:

� Zákon číslo 1/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z.z.
o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská republika ako zmluvný štát  Dohovoru o právnom postavení utečen−
cov prijatého v Ženeve v roku 1951 a Protokolu týkajúceho sa právneho



postavenia utečencov prijatého v New Yorku v roku 1967 zabezpečuje apliká−
ciu týchto dokumentov najmä prostredníctvom zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o azyle“). Keďže do zákona o azyle bolo potrebné aj naďalej preberať
acquis communautaire v oblasti azylu, cieľom novely bolo zabezpečiť harmo−
nizáciu právnej úpravy azylu Slovenskej republiky so smernicou Rady
2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre
prijímanie žiadateľov o azyl a aktualizovať niektoré  ustanovenia zákona o azyle,
ktoré majú vzhľadom na skúsenosti z praxe zefektívniť azylové konanie
v Slovenskej republike. V nasledujúcich rokoch bude musieť Slovenská repub−
lika spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie pristúpiť k ďalšej nove −
lizácii zákona o azyle, resp. k príprave nového zákona o azyle, nakoľko v oblasti
azylu bola prijatá v tomto roku smernica Rady o minimálnych štandardoch pre
kvalifikáciu a status štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej prí −
slušnosti ako utečencov, alebo ako osôb, ktoré potrebujú inú medzinárodnú
ochranu. 
Novela zákona o azyle bola spracovaná na základe plánu legislatívnych úloh
vlády SR a najmä:
– nanovo upravuje miesta, kde môže cudzinec požiadať o udelenie azylu, 
– ustanovuje lehotu, v ktorej musí byť žiadateľ oboznámený s právami a povin−

nosťami počas konania o udelenie azylu, 
– novým spôsobom určuje, kto je oprávnený nahliadať do spisu v konaní

o azyle, 
– umožňuje prístup žiadateľa na trh práce, ak sa právoplatne nerozhodlo

v konaní o udelenie azylu do jedného roka od začatia konania,
– umožňuje ministerstvu dať preskúmať vek maloletého žiadateľa o udelenie

azylu v prípade pochybností o jeho veku.

� V žiadnom prípade nemôžeme opomenúť prijatie zákona NR SR č. 36/2005
Z.z. o rodine. Od nadobudnutia účinnosti starého zákona o rodine č. 94/1963
Zb. uplynulo štyridsať rokov, pričom dodnes platil v takmer nezmenenej
podobe. Celkovo osem noviel odrazilo len veľmi čiastkovo zmeny, ktoré prinášal
spoločenský vývoj. Zmeny v novom zákone sa týkajú najmä úpravy dôvodov
neplatnosti a neexistencie manželstva v rámci okolností vylučujúcich uzavretie
manželstva, možnosti úpravy styku dieťaťa s osobami blízkymi, úpravy
rodičovských práv, regulácie správy majetku dieťaťa, foriem náhradnej
starostlivosti, výchovných opatrení, osvojenia, určovania rodičovstva, návratu
k rozlišovaniu inštitútov poručníctva a opatrovníctva a výživného. Novo sa
sprísňujú pravidlá sledovania spôsobu výkonu a hodnotenia účinnosti ústavnej
výchovy, výchovných opatrení, hodnotenia výkonu funkcie poručníka, opatrovní−
ka na spravovanie majetku dieťaťa. Vypúšťali sa ustanovenia, ktoré sa stali zas−
taralými. Nová úprava vymedzuje explicitne formou demonštratívneho výpočtu
súhrn práv a povinností, ktoré tvoria obsah inštitútu rodičovských práv a povin−
ností. Bola upravená aj koncepciu náhradnej starostlivosti tak, aby sa odstráni−
la doterajšia roztrieštenosť právnej úpravy. Z tohto dôvodu bola zahrnutá do
zákona i pestúnska starostlivosť, ktorá síce vykazuje verejnoprávne prvky,
avšak svojim charakterom je prevažne súkromnoprávnou inštitúciou.
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S ohľadom na súčasný vývoj lekárskej vedy a v zahraničnej praxi stále častejšie
sa vyskytujúcich sporov o určenie materstva, bolo nutné vysloviť zásadu, že
matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné
jednoznačne zakotviť neplatnosť akýchkoľvek zmlúv a dohôd, ktoré sú v rozpore
s nevyvrátiteľnou zákonnou domnienkou materstva. Súčasne sa upustilo od
rozlišovania dvoch typov osvojenia. Rozdiel oproti predchádzajúcej právnej
úprave spočíva v tom, že osvojenie ako také súd môže zrušiť do šiestich mesia −
cov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení vždy. O zverení dieťaťa do
predadopčnej starostlivosti rozhoduje iba súd. V súvislosti so zavedením
nového samostatného nesporového konania o osvojiteľnosti, ktoré časovo
predchádza konaniu o osvojenie sa ukladá súdom, aby jednak pred, ale i po
nariadení ústavnej starostlivosti v rámci sledovania spôsobu jej výkonu skú−
mali, či nie sú u dieťaťa splnené predpoklady osvojiteľnosti. Rovnaký postup je
aj pri zániku pestúnskej starostlivosti smrťou pestúna, alebo právoplatným
rozhodnutím súdu. Ak súd zistí, že tieto predpoklady sú splnené začne aj bez
návrhu konanie o osvojiteľnosti. Dieťa sa stane právne voľným, čím sa urýchli
budúci proces osvojenia, kedy sa súd už nebude musieť zaoberať touto otáz −
kou. V oblasti výživného sa zakotvila minimálna výška výživného odvodená od
výšky sumy životného minima, ktoré musí mať dieťa zabezpečené vždy.
Upravuje sa tzv. tezaurácia výživného, ktorá umožňuje súdu, aby u výživného na
dieťa v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodol o povinnosti zložiť
peňažnú čiastku na výživné splatné v budúcnosti. V praxi pôjde o situácie, keď
povinný má nepravidelné príjmy (napr. sezónne zamestnanie), povinný podniká
a berie na seba neprimerané majetkové riziká a existujú obavy, že by výživa
dieťaťa nebola v budúcnosti riadne zabezpečená.

� Zákon č. 90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Táto tzv. euronovela zákona rešpektuje poslednú
hodnotiacu správu Európskej komisie z novembra 2003, kde sa v oblasti
ochrany osobných údajov požaduje úplné zosúladenie zákona o ochrane osob−
ných údajov so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES
o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe tých−
to údajov. Z uvedeného je zrejmé, že základným poslaním euronovely zákona
o ochrane osobných údajov nebol teda iný cieľ, ako ešte väčšie zblíženie nášho
právneho poriadku v oblasti ochrany osobných údajov s právom platným v člen−
ských štátoch Európskej únie. Zapracované boli aj špeciálne ustanovenia týka−
júce sa ďalšieho spracúvania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na his−
torické, vedecké a štatistické účely. Ustanovenia zákona o cezhraničnom toku
osobných údajov boli upresnené vzhľadom na ich voľný pohyb medzi členskými
štátmi Európskej únie. Ďalej došlo k spresneniu a sprehľadneniu základných
povinností prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov, k zavedeniu oso−
bitnej registrácie pre niektoré rizikové spracovateľské operácie.

� Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon. Od nadobudnutia účinnosti bol vyše
30 krát novelizovaný, z toho po roku 1989 vyše 20 krát. Ani početnými novela−
mi sa nedosiahol stav úplného zosúladenia Trestného zákona s princípmi
nového ústavného zriadenia Slovenskej republiky, čo je pochopiteľné, pretože
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jeho samotná podstata je založená na princípoch diametrálne odlišného
spoločenského a štátneho zriadenia obdobia, v ktorom bol prijatý. Proces
demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba
demokratického právneho štátu kladie nové požiadavky na kvalitu trestno−
právnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese
rekodifikácie slovenského trestného práva hmotného. Pri tvorbe nového
Trestného zákona bol prísne rešpektovaný rámec daný platným znením Ústavy
SR. Došlo aj k zmene kategorizácie trestných činov na prečiny a zločiny. Pribudli
aj tri tresty – domáce väzenie a trest povinnej práce, resp. podmienečný odklad
výkonu trestu s probačným dohľadom. Oveľa podrobnejšie sú upravené základy
trestnej zodpovednosti. Pribudli niektoré nové právne inštitúty (napr. dovolené
riziko), rozšírili sa podmienky nutnej obrany a krajnej núdze, zavádza sa súdny
− probačný dohľad nad odsúdeným a i., rozšírili sa pravidlá pre ukladanie trestov
a došlo k zmene a doplneniu väčšiny ustanovení všeobecnej a osobitnej časti
doterajšieho Trestného zákona. Podľa § 431 trestného zákona zavádza sa
trestnosť verejného hanobenia národa, jeho jazyka, rasy alebo etnickej skupiny.
Ochrana sa týmto ustanovením poskytuje aj skupine osôb pre jej náboženské
vyznanie, alebo preto, že takáto skupina je bez vyznania, a to v súlade s plat−
ným právnym stavom. Podnecovanie k národnostnej, etnickej a rasovej
nenávisti je špecifickou formou podnecovania, ktoré sa i naďalej ponecháva
v novom trestnom zákone. Podľa § 432 trestného zákona sa znaky tohto trest−
ného činu dopĺňajú o tzv. nebezpečné vyhrážky obmedzením práv a slobôd,
adresované jednotlivcovi alebo určitej skupine ľudí pre ich národnosť, rasu,
farbu pleti, vyznanie alebo presvedčenie. Kvalifikovaná skutková podstata
okrem doposiaľ zaradených znakov zakotvuje postih vážnejších foriem páchania
tohoto činu jednak z hľadiska spôsobu spáchania – v spojení s cudzou mocou
alebo cudzím činiteľom, spáchanie činu za krízovej situácie, ako aj z hľadiska
subjektu tohto činu (verejný činiteľ).

� Trestný poriadok publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 301/2005 Z.z. Trestný
zákon a Trestný poriadok z roku 1961 boli do prijatia nových kódexov platné a
účinné vyše štyridsať rokov. Základným cieľom rekodifikácie bolo zefektívnenie,
zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa
zabezpečí tak účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických osôb
a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne
zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi orgánmi činným v trestnom
konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán meri −
tórne rozhoduje vo veci. V prípravnom konaní policajti pod dozorom prokuráto−
ra samostatne a iniciatívne objasňujú trestný čin v rozsahu potrebnom pre
rozhodnutie, resp. na podanie obžaloby. Zvýrazní sa tým samostatnosť, inici−
atíva, ale aj zodpovednosť polície za vyhľadanie a vykonanie dôkazov v tomto
štádiu. Zmeny sa uskutočnili aj pri úprave lehoty trvania väzby, ktorá sa odvíja
od trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorý hrozí obvinenému za spáchaný
trestný čin. To znamená, že pri prečine (úmyselné trestné činy s trestnou
sadzbou do päť rokov a všetky nedbanlivostné trestné činy) maximálna lehota
trvania väzby je jeden rok, pri zločine tri roky a pri obzvlášť závažnom zločine
(úmyselný trestný čin s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov)
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štyri roky. V súdnom konaní došlo k výraznému posilneniu jeho kontradiktórnych
prvkov. Došlo k výraznému odbremeneniu predsedu senátu od ťarchy vedenia
procesu a súčasného vykonávania dôkazov. Proces síce naďalej vedie a o doka−
zovaní rozhoduje predseda senátu (samosudca), avšak samotné dôkazy
vykonávajú strany. Posilní sa tým ich ingerencia pri dokazovaní. Zvýši to nároky
na pripravenosť a prácu prokurátora i obhajcu. Obhajca v prípravnom konaní
prejavuje svoju aktivitu pri výsluchoch, navrhovaním dôkazov atď. Na hlavnom
pojednávaní sám vedie výsluchy osôb, ktoré sú vyslúchnuté na jeho návrh.
Podstatne širšie uplatnenie by malo nájsť vybavovanie veci podmienečným zas−
tavením trestného stíhania a zmierom, a to aj v prípravnom konaní. Veľký výz−
nam by malo nadobudnúť novonavrhované vybavovanie vecí dohodou o uznaní
viny a prijatí trestu medzi prokurátorom a obvineným, ktorá spočíva v uznaní
viny obvineným a akceptovaní navrhovaného trestu. Táto dohoda, ktorá je v
zákone úplne novým prvkom, je striktne viazaná na súhlas súdu. Trestný poria −
dok používanie iného, než štátneho jazyka v trestnom konaní upravuje v § 2
ods. 20, podľa ktorého: Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený,
zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa
konanie vedie, má právo na tlmočníka a prekladateľa. Ak treba preložiť písom−
nosť, priberie sa opatrením prekladateľ. Ak vypovedá pred súdom osoba, ktorá
neovláda slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď predseda
senátu a členovia senátu, resp. samosudca ovládajú jazyk, v ktorom táto osoba
vypovedá. Právo používať jazyk, ktorému dotknutá osoba rozumie, však nezak−
ladá právo na zasielanie rozhodnutí a iných písomností vydaných v rámci trest−
ného konania v slovenskom jazyku v preklade do jazyka, ktorému táto osoba
rozumie. Právo obvineného na bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku
používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí, upravuje aj Dohovor
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obvinený má tiež právo byť bez
meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou
a dôvodom obvinenia proti nemu. Zápisnica o úkone trestného konania sa
spíše po slovensky, prípadne aj za pomoci tlmočníka v prípade, ak sa spisuje
zápisnica o výpovedi osoby, ktorá neovláda slovenský jazyk.

� Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky publikovaný v Zbierke zákonov pod
č. 539/2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č.
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou – antidiskriminačný zákon s článkom 1 ods. 1 a čl. 12 ods.
1 prvou vetou a odsekom 2 Ústavy Slovenskej republiky. Inkriminovaný § 8 ods.
8 zákona znie: Na zabezpečenie rovnosti príležitostí v praxi a dodržiavania
zásady rovnakého zaobchádzania možno prijať osobitné vyrovnávacie opatrenia
na zabránenie znevýhodnenia súvisiaceho s rasovým pôvodom alebo etnickým
pôvodom. Ústavný súd rozhodol, že v zmysle čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej
republiky ustanovenie § 8 ods. 8 antidiskriminačného zákona dňom vyhlásenia
nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť. Ak Národná
rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s
Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia
tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky aj platnosť. 
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Zákon NR SR č. 547/2005 Z.z. o odškodnení obetí okupácie Československa.
Podstatou návrhu je odškodnenie krivdy spáchanej na občanoch Slovenskej republiky
v období ich okupácie cudzími vojskami od 20. 8. 1968 do 27. 6. 1991, t. j. odškod−
nenie občanov SR, ktorí boli zabití, zranení, prípadne podľahli zraneniam v súvislosti
s pobytom okupačných vojsk, ktoré vtrhli na územie vtedajšieho Československa 20.
augusta 1968. Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutie jednorazovej peňažnej
sumy, len ak sú občanmi SR. Nárok je potrebné uplatniť vo forme písomnej žiadosti
u príslušného orgánu najneskôr do 31. decembra 2006, inak nárok zaniká. Náklady
na jednorazovú peňažnú sumu hradí štát. Nárok oprávnených osôb bol stanovený vo
výške 180 000 Sk, 90 000 Sk, resp. 50 000 Sk, a to podľa charakteru zranenia.

III. Medzinárodné dohovory

V priebehu roku 2005 vstúpila do platnosti jediná medzinárodná dohoda, ktorá môže
mať vply na postavenie národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území
Slovenskej republiky, a to dohoda uzavretá medzi Ministerstvom dopravy pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva a dopravy
Maďarskej republiky, o rekonštrukcii mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici
oboch štátov medzi mestami Komárno a Komárom. Dohoda bola  podpísaná zmluv −
nými stranami 15. júla 2005 v Székesfehérvári a bola publikovaná v Zbierke zákonov
pod číslom 354/2005.  

A 2005−ben elfogadott és a nemzeti/etnikai kisebbségeket érintő
jogszabályok Szlovákia jogrendszerében

Összefoglalás

A tanulmány a szlovákiai kisebbségeket érintő jogi környezetben végbement változá−
sokat tekinti át a 2005 évre vonatkozólag. A szerző elemzi a kisebbségeknek nyújtott
állami költségvetési támogatási formákat, feltárva az egyes kisebbségek támo−
gatásának specifikus feltételeit és környzetét, valamint kitér a nemzetközi
egyezmények és a kisebbségek pozíciójának kapcsolatrendszerére is. 
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1.8. A SZLOVÁKIÁBAN ÉLŐ NEMZETISÉGEK TÁRGYI EMLÉKEINEK BEMU−
TATÁSÁHOZ FŰZŐDŐ RENDEZVÉNYEK, KIADVÁNYOK 2005−BEN

Podujatia a publikácie v roku 2005 viažuce sa k hmotným pamiatkam národ-
ností žijúcich na Slovensku

Szlo vá kia nem zet sé gei kul túr tör té ne ti je len tő sé gű tár gyi em lé ke i nek be mu ta tá sá ra
2005−ben ran gos ese mé nye ken ke rült sor. Az or szá gos ha tás kö rű nem ze ti sé gi mú ze −
u mok, a re gi o ná lis és he lyi mú ze u mi in téz mé nyek te vé keny sé gé nek ered mé nye kép −
pen gya ra pod tak a mű tárgy gyűj te mé nyek, új ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tá sok és más
ren dez vé nyek va ló sul tak meg.

A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um A Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma po zso −
nyi szék hely ének (Žižko va 18.) el ső eme le ti kis ga lé ri á já ban 2005−ben több ki ál lí tás
ren dez tek. A kor társ mű vész ge ne rá ció tag jai kö zül be mu ta tás ra ke rül tek Mé szá ros Pé −
ter, Sza bó Ot tó, Csu ka Lil iane, Dé nes Sán dor, Ste funko Er zsé bet al ko tá sai. A föld szin −
ti kiál lítóterem ben lát ha tó volt Lisz ka Jó zsef Dél-Szlo vá kia szak rá lis kis em lé kei és
Thö köly Gá bor Is me ret len Gömör cí mű ki ál lí tá sa. Fá ból fa ra gott cso da – szlo vá ki ai ma -
gyar né pi fa ra gá sok cím mel kor társ nép mű vé sze tet be mu ta tó ki ál lí tás nyílt, mely a kis −
ga lé ri á ban 2005. má jus 20−tól au gusz tus 30−ig volt lát ha tó. A ki ál lí tás anya gá ból szí −
nes szlo vák és ma gyar nyel vű ka ta ló gus ké szült. 2005−ben be fe je ző dött a szk labonyai
Mik száth Em lék ház fel újí tá sa, amely ben Itt élt... cím mel új Mik száth Kál mán em lék ki −
ál lí tás ka pott he lyet. Az alsósztre go v ai Ma dách−kas tély ki ál lí tó ter me i ben két hos  szan
tar tó ki ál lí tás nyílt, amely Ma dách Im re Az em ber tra gé di á ja c. drá má ja szín pa di be −
mu ta tá sá nak tör té ne té vel fog lal ko zik, va la mint a drá ma egye di ki adá sa it mu tat ta be. 

A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Ré gé sze ti Mú ze u má ban 2005 szep tem be ré −
ig volt lát ha tó a Sző gyén köz ség el pusz tult két temp lo má nak ré gé sze ti le le te i ből ké −
szült ki ál lí tás. Ez az anyag 2005. ok tó ber 15−től Sző gyén fa lu mú ze u má ban ál lan dó ki −
ál lí tás ként vár ja a lá to ga tó kat. A ki ál lí tás anya gá ból az ér sek új vá ri Thain Já nos Mú ze −
um ki ad ványt adott ki. 

A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Betléri Mú ze u má nak Ne me si te rí té kek az
Andrássyaknál c. ván dor ki ál lí tá sa az év fo lya mán he lyi mú ze u mok ban Tőketerebe sen,
Homon nán, Tře bíčben és a po zso nyi vár ban volt lát ha tó. 

A ko má ro mi A Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u má ban a Ma gyar Kál vá ria cí −
mű nagy sza bá sú tör té ne ti ki ál lí tás 2005. au gusz tus 28−ig volt meg te kint he tő. A ki ál −
lí tás a szlo vá ki ai ma gya rok 1945–1947 kö zöt ti de por tá lá sá nak és ki te le pí té sé nek ál −
lí tott em lé ket. A mú ze um gon do zá sá ban a ki ál lí tás anya gá ból ma gyar nyel vű mo no grá −
fia je lent meg. A Zichy−pa lo tá ban ta lál ha tó kiál lítóterem ben a Nagy ár víz 1965 cí mű ki −
ál lí tás 2005. jú ni us 17−tól au gusz tus 31−ig ke rült meg ren de zés re. A tár la tot az év vé −
gé ig be mu tat ták még Dunamoc son, Füssön, Izsán és Ke szeg fa lun. A szlo vá ki ai ma −
gyar in téz mény a ko má ro mi Klap ka Györ gy Mú ze um ban Har mos Kár oly és kö re al ko −
tá sa it be mu ta tó ki ál lí tás sal mu tat ko zott be. A mú ze um 2005 má ju sá tól ma gyar nyel −
ven je len te ti meg a Mú ze u mi Hír le vél c. hav i lapot, amely hírt ad az ak tu á lis ren dez vé −
nyek ről. Hét év után új ra meg je lent A Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u ma Ér te -



sí tõ je, an nak 2005. évi szá ma. A mú ze um fő épü let ében 2005. szep tem ber 16−án
meg nyílt a Kult sár Ist ván Könyv tár, de cem ber ben a Zichy−pa lo tá ban pe dig az Alapy
Gyu la Elő adó te rem. 

A Nagy szom bat Me gye Ön kor mány za ta irá nyí tá sa alá tar to zó mú ze u mok 2005−ben
ván dor ki ál lí tást ren dez tek, amely Sza kol ca, Pöstyén, Nagy szom bat, Gal góc, Galán ta
és Dunasz er da he ly és kör nyé ke tör té ne ti ké pes lap ja it mu tat ta be az egyes mú ze u −
mok ban. A somor jai Hon is me re ti Ház ki ál lí tó ter me i ben Pok staller Ist ván fa fa ra gó és
Andrássy Ti bor fes tő mű vész mű ve i ből vá lo ga tás, va la mint Somor ja 600 éve vá ros cí −
mű tör té ne ti ki ál lí tás volt lát ha tó 2005−ben. A Galán tai Hon is me re ti Mú ze um gyűj te −
mé nyé ből nagy sza bá sú né pi ke rá mi át be mu ta tó ki ál lí tás ké szült, amely 2004–2005−
ben az ott ho ni be mu ta tó után a lé vai Barsi Mú ze um ban, a garam szen tk ereszti Ré gé −
sze ti Ki ál lí tá son be lül, a bazi ni Kis−Kár pá tok Mú ze u má ban és a gal gó ci Hon is me re ti
Mú ze um ban volt lát ha tó. A mú ze um a galán tai re ne szánsz kas tély ban ta lál ha tó ki ál lí −
tó ter mé ben 2005. má jus 18−án új ál lan dó ki ál lí tást nyi tott meg, amely a mú ze u mi
gyűj te mény ben ta lál ha tó fes tett né pi bú to ro kat mu tat ja be. 2005 utol só ne gye dé ben
meg je len tet te a Ha gyo má nyos gaz dál ko dás a Kis al föld észa ki ré szén. Farkas d, Ne -
gyed cí mű nép raj zi ta nul mány kö te tet. Az ér sek új vá ri Thain Já nos Mú ze um Šte fánik ut −
cai épü le té ben új ré gé sze ti, tör té ne ti és nép raj zi ál lan dó ki ál lí tás nyí lott. El ké szült a
Czuc zor Ger gely éle tét és mű ve it be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tás rein stal lá ció ja is. 2005
ok tó be ré ben a mú ze um mű köd te té sé ben meg nyílt a Sző gyéni Táj ház. Az idő sza ki ki ál −
lí tá sok kö zül a Nagy Já nos al ko tá sa it, az Ér sek új vá ri já rás mű em lé ke it, Inter armas...
cím mel fegy ver tör té ne tet, Neuhauseli um recu per a tum cím mel Ér sek új vár a tö rök alól
va ló fel sza ba dí tá sá nak tör té ne tét be mu ta tó ki ál lí tá sok emel ked nek ki. A pár ká nyi Vá −
ro si Mú ze um ban a vá ros tör té ne tét az ős kor tól nap ja in kig és a vá ros és kör nyé ké nek
né pi kul tú rá ját be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tás mel lett Lenk Já nos Uti ok má nyok az
Osztrák–Magyar Mo nar chia ide jé tõl nap ja inkig cí mű ki ál lí tá sa ara tott nagy si kert. A lé −
vai Barsi Mú ze um ban új ál lan dó ki ál lí tás nyí lott, amely a ré gió ré gé sze ti és tör té ne ti
múlt ját mu tat ja be. Az ipolysá gi Honti Mú ze um és Simonyi La jos Ga lé ria te vé keny sé −
ge új ra in dí tá sá nak 10 év for du ló ját ün ne pel te egy ju bi le u mi ki ál lí tás sal 2005−ben. A
po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um hoz tar to zó Kék kői Mú ze um Ba las si Bá lint éle tét
be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tást ren de zett. A ki ál lí tás hoz szlo vák és ma gyar nyel vű ka ta ló −
gus is ké szült. A lo son ci Nóg rá di Mú ze um és Ga lé ria 2005−ben ün ne pel te meg ala ku −
lá sá nak 50. év for du ló ját. A mú ze um ban Önö kért va gyunk itt fél év szá za da cím mel ju −
bi le u mi ki ál lí tás nyílt, amely a mú ze um mű gyűj te mé nyét mu tat ta be ha gyo mány bon tó
meg ol dá sok fel hasz ná lá sá val. Ez al ka lom ból a mú ze um gon do zá sá ban meg je lent A
mú ze u mi te vé keny ség múlt ja és je le ne Nóg rád ban cí mű mo no grá fia. Az év el ső fe lé −
ben Sza bó Gyu la gra fi ká it és né pi tex tí li á kat be mu ta tó ki ál lí tá sok is lát ha tók vol tak a
mú ze um ki ál lí tó ter me i ben. A mú ze um mű tárgy gyűj te mé nye Nóg rád me gyei pa ló cok vi −
se le ti da rab ja i val és tex tí li á i val bő vült. A ri ma szom ba ti Gömör−Kishonti Mú ze um ban
Ke rá mia teg nap és ma I. cím mel nem zet kö zi (ma gyar–szlo vák) kon fe ren cia meg ren de −
zé sé re ke rült sor. Meg je lent a mú ze um év köny ve Gemer-Malohont I, 2005 cím mel. Az
in téz mény Kel ták Gömör ben és Tö rö kök Gömör−Kishont és Nóg rád me gye te rü le tén ré −
gé sze ti ki ál lí tá so kat is ren de zett. Az utób bi ván dor ki ál lí tás ként az év fo lya mán be mu −
ta tás ra ke rült a füle ki Vá ro si Mú ze um ban, Tapolc sányi Hon is me re ti Mú ze um ban és az
ér sek új vá ri Thain Já nos Mú ze um ban. A rozs nyói Bá nyá sza ti Mú ze um 2005−ben ki ad −
ványt adott ki a gömöri bá nyá szat tör té ne té ről. A mú ze um gömöri bá nyá szat tör té ne −
tét be mu ta tó ki ál lí tás sal a Sop ron ban mu tat ko zott be. 2005. ok tó ber 10−től de cem −
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ber 21−ig A fa ze kas ko rong mes te rei cím mel nem zet kö zi nép raj zi ki ál lí tást ren de zett. A
kas sai Ke let−szlo vá ki ai Mú ze um ban Nudel mann Lász ló ma gán gyűj te mé nyé ből Eu ró pai
is ko la cím mel nyílt ki ál lí tás a 2004–2005−ös évek for du ló ján. 

A bol dog fai Mátyus föl di Muze oló giai Tár sa ság, a somor jai Fó rum Kisebbségkutató
In té zet és a Galán tai Hon is me re ti Mú ze um köz re mű kö dé sé vel Som or ján 2005. ok tó −
ber 27−án kon fe ren ci át szer ve zett Musaeum Hun gar icum II. A szlo vá ki ai ma gyar ság
tár gyi em lé kei és ezek mú ze u mi do ku men tá ci ó ja cím mel, ame lyen hét szlo vá ki ai ma −
gyar mu ze o ló gus tar tott elő adást. Ha son ló an a bol dog fai Mátyus föl di Muze oló giai Tár −
sa ság a Pár ká nyi Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont és a Pár ká nyi Vá ro si köz re mű kö dé sé vel
2005. ok tó ber 13−án Pár kány ban Ha gyo má nyok és ér té kek III cím mel a szlo vá ki ai ma −
gyar ré gi ók ban mű kö dő táj há zak ke ze lő i nek sze mi ná ri u mot ren de zett.

A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Mú ze u ma A Szlo vá ki ai Hor vát Kul −
tú ra Do ku men tá ci ós Köz pont ja 2005. de cem ber 3−án dévényúj falui ki ál lí tó ter mé ben a
meg nyi tot ta a Szlo vá ki á ban élő hor vá tok tör té ne tét és kul tú rá ját be mu ta tó ál lan dó ki −
ál lí tást. 

A po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um A Szlo vá ki ai Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma 2005−
ben A szlo vá ki ai zsi dók sor sa cím mel ál lan dó ki ál lí tást ren de zett Nyitrán a zsi na gó ga
épü le té ben. Az in téz mény Po zsony ban a Zsi dó ut ca 17. szám alat ti szék hely ének ki −
ál lí tó ter me i ben Iz ra el minden nek és min den ki nek az or szá ga cí mű ki ál lí tás volt lát ha −
tó a jú ni us és ok tó ber kö zöt ti idő szak ban. Ezen kí vül Pop rá don (Elliot Ross: Yehud -
hith, Em lé kezz! Zachor!), Eper je sen (Em lé kezz! Zachor!), Vágújhe lyen (Asia Katz: Nõ -
alak ok v ga li le ai kép ze tek ben) és Érsekújvárott (Adolf Fran kl: Ví zi ók) lát hat tunk a szlo −
vá ki ai zsi dó ság tör té ne tét be mu ta tó ki ál lí tá so kat. A mú ze um Né met or szág ban a Po -
zsony Chatam Sofer nyug he lyé nek vá ro sa cí mű ki ál lí tás sal, Bu da pes ten pe dig a mú −
ze um tör té ne tét be mu ta tó ki ál lí tás sal mu tat ko zott be. A Szlo vá ki ai Zsi dó Kul tú ra Mú −
ze u ma 2005−ben 4 önál ló ki ad ványt, a Chatam Sofer cí mű ál lan dó ki ál lí tás szlo vák és
né met nyel vű ka ta ló gu sát és az Acta Judaica Slo va ca 11. szá mát je len tet te meg. 

A kár pá ti né me tek tör té ne tét és kul tú rá ját be mu ta tó fel újí tott ál lan dó ki ál lí tás A
Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Kár pá ti Né met Kul tú ra Mú ze u ma szék he lyén Po zsony ban a
Žižka ut ca 14. alatt 2005. jú ni us 14−én nyílt meg, amely hez szlo vák és né met nyel vű
ka ta ló gust je len tet tek meg. A mú ze um a po zso nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Vajan ský
rak par ti épü le té ben 2005. már ci u sa és má ju sa kö zött Szlo vá kia a 16–20. szá za di tér -
ké pe ken cí mű ki ál lí tást mu tat ta be. Zim mer mann A. gra fi kus ki ál lí tá sa 2005−ben Ber −
lin ben, Jakob Vene ny fes tő mű vész ki ál lí tá sa pe dig Kés már kon ke rült meg ren de zés re.
A kár pá ti né me tek tör té ne tét be mu ta tó ván dor ki ál lí tás ma gyar or szá gi kör út já nak ál lo −
más he lyei Bu da pes ten, Soly má ron és Pé csett vol tak. A tu do mány és tech ni ka sze mé -
lyi sé gei cí mű ki ál lí tás Brünnben, Bu da pes ten és Frank furt vá ro sá ban ke rült be mu ta −
tás ra. A mú ze um 2005−ben meg je len tet te az Acta Carpatho-Germanica XIII, XIV, XV.
kö te te it, ki ad ta a kár pá ti né me tek te le pü lé se i nek 1940−es tér kép ét.

A Szlo vá ki ai Cseh Kul tú ra Mú ze u ma a turóc szent már toni Szlo vák Nem ze ti Mú ze um
– Mú ze u mok Turóc szent már ton ban ke re tén be lül foly tat ja te vé keny sé gét. A mú ze um
ki ál lí tó ter mé ben 2005 áp ri li sa és szep tem be re kö zött a Masarykék és a Bystriè ka cí −
mű ki ál lí tás volt lát ha tó. 2004–2006 kö zött A dél-szlo vá ki ai ré gi ók cseh ko lo ni zá ci ó -
já nak et no ló gi ai as pek tu sai cím mel ku ta tás va ló sul meg a mú ze um ban.

A szlo vá ki ai ro mák kul tú rá já nak ku ta tá sá val több mú ze u mi in téz mény is fog lal ko −
zik. Ezek A Szlo vá ki ai Ro ma Kul tú ra Mú ze u ma Turóc szent már ton ban, a ri ma szom ba ti
Gömör−Kishonti Mú ze um és a homon nai Hon is me re ti Mú ze um. A turóc szent már toni
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Szlo vák Fa lu mú ze um ban elő ké szü le tek foly nak a ro ma te le pü lé sek és azok lik vi dá lá −
sá nak be mu ta tás ra. Ma bis teren! A romaírtás Szlo vá ki á ban 1938–1945 cím mel ván −
dor ki ál lí tást ké szí tett el a po zso nyi A Szlo vá ki ai Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma, amely 2005−
ben a besz ter ce bá nyai Szlo vák nem ze ti fel ke lés Mú ze u má ban és a po zso nyi A Szlo −
vá ki ai Zsi dó Kul tú ra Mú ze u má ban ke rült be mu ta tás ra. A romaírtás em lé ké re há rom
szlo vá ki ai te le pü lé sen em lék táb lát he lyez tek el. A ri ma szom ba ti Gömör−Kishonti Mú −
ze um sa ját ki ál lí tó ter me i ben Romano dzsivipen. Ro ma élet VI cím mel 2005. jú ni us
1–ok tóber 13. kö zött ki ál lí tást ren de zett. A gömör−k ishon ti ré gió ro ma né pi épí té sze −
tét és la kás kul tú rá ját be mu ta tó ki ál lí tást a hor vát or szá gi Bjelo vari Vár mú ze um ban és
a Brün ni Ro ma Kul tú ra Mú ze u má ban pre zen tál ta. Az utób bi he lyen Fertó D. ro ma fa −
fa ra gó al ko tá sa it is ki ál lí tot ták. A homon nai Hon is me re ti Mú ze um ban fel újí tás ra ke rült
A szlo vá ki ai ro mák tör té ne te c. ál lan dó ki ál lí tás kö vet ke ző ré sze. 

A pozsonyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um Svid ník ben szé ke lő Kárpátukrán−Rutén Kul tú −
ra Mú ze u má ban rend sze re sen fo lyik a Szlo vá ki á ban élő kár pát uk rán ok és ru té nek szo −
ci á lis, kul tu rá lis és po li ti kai fej lő dé sé nek ku ta tá sa a kez de tek től nap ja in kig. A mú ze −
um mun ka tár sai 2005−ben több kutatóprog amot va ló sí tot tak meg el ső sor ban a né pi
kul tú ra egyes té má it érint ve (gaz da sá gi szo ká sok, né pi táp lál ko zás, szak rá lis kis em −
lé kek, áru cse re, csa lá di szo ká sok stb.). Tör té ne ti ku ta tás fo lyik a kár pát uk rán−ru té nek
kul túr tör té ne ti fej lő dé sé vel kap cso la to san az etnonímákról, a mű vé szet tör té net te rü −
le tén pe dig Dezider Milly 1921–1976 kö zöt ti évek ben ki fej tett mun kás sá gá ról. Ezek −
hez a té mák hoz kap cso lód tak a kö vet ke ző tár gyi em lé ke ket be mu ta tó ki ál lí tá sok: Ka -
rá csony a kép zõ mû vé szet ben, Ha gyo má nyos né pi kul tú ra és a je len kor, Hímesto já -
sok, Szö võ szék rõl szö võ szék re, Meg fes tem a ka rá csonyt. A kép ző mű vé sze ti té mák kal
Michal Sirik: Em lé kek, Ladislav Cuper: Kár pá tok, Pavol Lopata: Szen té lyek cí mű ki ál −
lí tá sok va ló sul tak meg, ame lyek hez a mú ze um ka ta ló gust is adott ki. A mú ze um gon −
do zá sá ban 2005−ben meg je lent a Kárpátukrán−Rutén Kul tú ra Mú ze u ma Tu do má nyos
Gyűj te mé nyé nek 23. szá ma uk rán nyel ven, ké pes lap ok a mú ze um ki ál lí tá sa i ról és a
skan zent be mu ta tó an gol nyel vű fü zet.

Podujatia a publikácie v roku 2005 viažuce sa k hmotným pamiatkam
národností žijúcich na Slovensku

Zhrnutie

V štúdii je podaný komplexný prehľad o podujatiach a publikáciach v roku 2005 viažu−
cich sa k hmotným pamiatkam národností žijúcich na Slovensku. Autorka článku konš−
tatuje, že rok 2005 bol mimoriadne bohatý na základe počtu a kvality spomenutých
podujatí a publikácií v prípade každej menšinovej populácie. Kultúrne inštitúcie menši−
nových populácií sa aktívne venovali prezentácii multikulturálnych hodnôt Slovenska.

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



1.9. NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK SZÍNHÁZAI – DIVADLÁ NÁRODNOST −
NÝCH MENŠÍN

Jókai Színház, Komárom

Schiller: Ármány és szerelem 
Rendező: Görög László m. v.
Díszlet: Juraj Gráfel
Jelmez: Dobis Márta
Bemutató: 2005. február 25. 
Előadásszám (2006. júniusáig): 18

Nyikolaj Koljada: Mese a halott cárkisasz -
szonyról

Díszlet – jelmez: Gadus Erika m. v.
Dramaturg: Dömötör Varga Emese
Rendező: Czajlik József m. v.
Bemutató: 2005. március 14. 
Előadásszám (2006. júniusáig): 11

Kellér Dezsõ–Horváth Jenõ–Szenes Iván:
A szabin nõk elrablása

Díszlet: Kis Kovács Gergely m. v.
Jelmez: Dobis Márta
Dramaturg: Dömötör Varga Emese
Zenei vezető: Nagy Árpád m. v.
Rendező: Hegyi Árpád Jutocsa m. v.
Bemutató: 2005. április 22−én
Előadásszám (2006. júniusáig): 17

Hunyadi Sándor: A három sárkány
Díszlet: Kis Kovács Gergely m. v.
Jelmez: Dobis Márta
Rendező: Berényi Gábor m. v.
Bemutató: 2005. június 24. 
Előadásszám (2006. júniusáig): 14

Lengyel Menyhért: A waterloói csata
Díszlet – jelmez: Gadus Erika m. v.
Zenei válogatás: Nemlaha György m. v.
Koreográfia: Bodor Johanna m. v.
Rendező: Schlanger András m. v 
Bemutató: 2005. június 24. 
Előadásszám (2006. júniusáig): 16

Arthur Miller: Kanyargó idõben
Díszlet: Kis Kovács Gergely m. v.
Jelmez: Dobis Márta
Rendező: Verebes István m. v.
Bemutató: 2005. december 9.
Előadásszám (2006. júniusáig): 16

Thália Színház, Kassa

Dobos László–Beke Sándor: Földönfutók
– lírai játék

Filmfelvételek: Klima András m. v.
Koreográfus: Katka Solárová m. v. 
Díszlet, kosztüm: Szőke Anita m. v. 
Rendező: Beke Sándor
Bemutató: 2005. március 4.
Előadásszám: 16

Hogyan szelídültek meg a vadállatok? –
mesejáték 

Rudyard Kipling meséje alapján drama−
tizálta Eva Čárska

Tervezte és a bábokat készítette: Roman
Anderle

Zene: Juraj Dobrakov
Bemutató: 2005. április 4.
Előadásszám: 13

Dékány A.–Baróti G.–Moravetz L.: Dankó
Pista

Zenekarvezető: Balogh Gyula m. v. 
Díszlettervező: Bényei Miklós m. v. 
Jelmeztervező: Molnár Gabriella m. v. 
Koreográfus: Dévényi Ildikó m. v. 
Rendező: Moravetz Levente m. v.
Bemutató: 2005. április 28.
Előadásszám: 29

Öregapám mesefája – mesejáték
Rendezte és játssza: Badin Ádám
Bemutató: 2005. május 30.
Előadásszám: 10
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Dés László–Geszti Péter–Békés Pál: A
dzsungel könyve

Zenei vezető: Marík Erzsébet m. v. 
Díszlettervező: Bényei Miklós m. v. 
Jelmeztervező: Molnár Gabriella m. v. 
Koreográfus: Dévényi Ildikó m. v. 
Rendező – Réžia: Moravetz Levente m. v. 
Bemutató: 2005. október 27.
Előadásszám: 25

Egressy Zoltán: Vesztett éden
Játéktér: Beke Sándor m.v. 
Jelmez: Szőke Anita m. v. 
Rendező: Beke Sándor m. v.
Bemutató: 2005. december 2.
Előadásszám: 7

Szevasz – Szerdahelyi Városi Színház,
Dunaszerdahely

Vlastimil Venclík: Az elveszett paradi -
csom nyomában

Rendező: Gágyor Péter
Előadásszám: 48

Gágyor Péter: Mi történt a kisfiúval?
Rendező: Gágyor Péter
Előadásszám: 45

Zsákszínház, Fülek

Julian Garner: Ébredés
Rendező: Mázik István
Bemutató: 2005. július 2.
Előadásszám: 8

Divadlo Alexandera Duchnoviča, Prešov

F. M. Dostojevskij: Idiot
Premiéra 18. marca 2005
Autori scenára: J.W.van−den Bosch,

Vladimír Čáp, Vasiľ Turok
Réžia: Ján−willem van den Bosch a. h.
Scéna a kostýmy: Vladimír Čáp a. h.
Hudba: Slavomír Solovič a. h.
Dramaturgia: Vasiľ Turok
Počet predstavení v r. 2005: 9

Caspar Ester: Toaletárka
Premiéra 6. mája 2005
Réžia a výprava: Miloš Karásek a. h.
Hudba: Pavel Richter a Bharata Rajnošek

a. h.
Dramaturgia a preklad: Vasiľ Turok
Počet predstavení v r. 2005: 8

A. P. Èechov: Ujo Váòa
Premiéra 2. decembra 2005
Úprava a réžia: Svetozár Sprušanský a. h.
Preklad a dramaturgia: Vasiľ Turok
Hudba: Georgij Ivanovič Gurdjieff
Scéna a kostýmy: Alexandra Grusková
Počet predstavení v r. 2005: 2 

Divadlo Romathan, Košice

J. A. Gerlachovský: Èierna maèka / ka¾i
maèkica
Hudobná komédia (pokus o muzikál)
Scenár: J. A. Gerlachovský
Hudba: Karel Adam Choreo grafia:
Jaroslav Moravčík a. h. Scéna: Štefan
Hudák a. h. Kostýmy: Anna Simková a. h. 
Réžia: Ján Šilan
I. premiéra: 27. 5. 2005 Košice /
Divadelná sála Veritas
II. premiéra: 28. 5. 2005 Prešov /
Divadlo Jonáša Záborského

J. A. Gerlachovský: Princezná Jolanka
a smelý Dežko
Hudobná rozprávka v 9. obrazoch na
motívy rómskej rozprávky Jána Šandora
„Statočný Dežko“
Scenár: J. A. Gerlachovský
Hudba: Karel Adam
Choreografia: Ľubomír Ačai 
Scéna: Štefan Hudák a. h. 
Kostýmy: Anna Simková a. h. 
Réžia: Ján Šilan
Asistent réžie: Marián Balog
Tech. realizácia: Juraj Vaňo
Zvuk, svetlo: Ján Bado, Arpád Bado 
Premiéra: 21. 12. 2005 v CVČ
v Košiciach

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



1.10. NÁRODNOSTNÉ A ETNICKÉ VYSIELANIE SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai mûsorai

Vysielanie pre národnostné menšiny sa v STV realizuje na kanále Dvojka. V roku 2005
naďalej samostatnú redakciu mala len maďarská národnostná menšina. Táto redak−
cia sídli v Bratislave a okrem týždenných národnostných magazínov pripravuje aj 5
minútové Správy – Hírek každý pracovný deň a diskusnú reláciu Na tanieri – Terítéken
19x do roka. V roku 2005 STV v maďarskom jazyku odvysielala 122,8 hodín, čo bolo
o 34 hodín viac ako v roku 2004. Redakcia národnostného vysielania pre ostatné
národnostné menšiny sídli v Košiciach, a tá v roku 2005 pripravila vysielanie v
jazykoch iných menšín v objeme 44,52 hodín, čo predstavoval nárast o 4,5 hodín.

Problematiku národnostných menšín zobrazovala STV aj v iných programoch, pre−
tože cieľom národnostného vysielania nie je vytvárať izolovaný priestor pre jednotlivé
národnostné menšiny, ale vytvárať možnosti pre vzájomné spoznávanie sa medzi
sebou i spoznávanie sa s majoritnou populáciou. STV témy súvisiace s národnostný−
mi menšinami najčastejšie sleduje v regionálnom vysielaní (Regionálny denník
a Regionálne správy). 

Vybrané charakteristiky objemu vysielania pre národnostné menšiny vo vysielaní STV
v roku 2005
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1.11. NÁRODNOSTNÉ A ETNICKÉ VYSIELANIE SLOVENSKÉHO ROZHLASU

A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai mûsorai

Rádio Patria – piaty vysielací okruh Slovenského rozhlasu, ktorý je koncipovaný ako
vysielanie pre národnosti a etnické skupiny – malo aj v roku 2005 stabilnú
poslucháčsku základňu, ale pomerne nízku, čo spôsobuje najmä regionálne pokrytie
a možnosť saturovania potrieb z presahu cudzích staníc – počúvanosť Rádia Patria
bola 2,7 % (122,7 tis. osôb). Priemerný vek poslucháča bol 50+. Programový koncept
na rok 2005 predstavoval pomer slova a hudby 60:40 %. Národnostné vysielanie
Slovenského rozhlasu napriek zložitým podmienkam ponúklo v roku 2005 vysokokva −
litnú programovú službu. Nerezignovalo na pôvodnú tvorbu, plnilo všetky úlohy profe−
sionálnej, kultúrnej, informačnej i vzdelávacej inštitúcie.

Hlavná redakcia maïarského vysielania
Prvoradou prioritou Hlavnej redakcie maďarského vysielania (sídli v Bratislave a
vysiela výlučne v maďarskom jazyku) bolo skvalitňovanie spravodajských a publi −
cistických relácií, ako i posilnenie mládežníckeho vysielania. Vychádzajúc z poznatkov
výskumu počúvanosti OMV SRo sa zamerala najmä na dolaďovanie programovej štruk−
túry vo víkendových dňoch, s cieľom zvýšenia počúvanosti najmä popoludňajších relá−
cií. Po zrušení maďarského vysielania BBC bola nútená urobiť niekoľko zmien v štruk−
túre, podstatne rozšírila programový priestor pre deti a mládež.

Hlavná redakcia maďarského vysielania v spravodajstve hlavný dôraz kládla na
aktuálnosť – poslucháči dostali aktuálne informácie o dianí v parlamente, ako i o roko−
vaniach vlády Slovenskej republiky (pomocou rozšíreného okruhu externých spolupra−
covníkov boli vysvetľované významy a podstaty jednotlivých závažných rozhodnutí, pri−
jatých zákonov).

Hlavná redakcia maďarského vysielania organizovala niekoľko úspešných verejných
nahrávok, ako aj zúčastnila sa pri organizovaní rôznych kultúrnych festivalov. Bariérom
ďalšieho skvalitňovania vysielania je vysielanie tohto rádia v pásme stredných vĺn –
tento spôsob šírenia signálu nedokáže konkurovať s kvalitným FM vysielaním
maďarských rádií.

Hlavná redakcia národnostno-etnického vysielania
Hlavná redakcia národnostno−etnického vysielania (sídli v Košiciach a striedavo zabez −
pe čuje vysielanie v nasledujúcich jazykoch: rusínsky, ukrajinský, rómsky, český, poľ −
ský, nemecký) kvalitne zabezpečovala udržiavanie identity, kultúry i šírenie informácií
príslušných národností. Expanzívna stratégia folklórnych koncertov (pod názvami Čia
to chyža, Sinu muj atď.) v mestách a obciach severovýchodného Slovenska sa osved −
čila – vydávané CD majú mimoriadny úspech, dosahujú vysoké čísla predajnosti.

K šíreniu jazykovej kultúry jednotlivých národností Hlavná redakcia národnostno−
etnického vysielania prispela sériou literárnych programov (Dukla v éteri, Zo života
svätých). V priebehu roka Hlavná redakcia národnostno−etnického vysielania
poslucháčom priniesla zvukové záznamy zo všetkých väčších folklórnych festivalov a
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súťaží v speve, prednese, či vlastnej tvorbe. Hlavná redakcia národnostno−etnického
vysielania zorganizovala verejné nahrávky rozhlasového humoru, detského folklóru, či
zvykoslovných pásiem.

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



1.12. PREHĽAD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PODPORU KULTÚRY

NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN Z GRANTOVÉHO SYSTÉMU MK SR ZA ROK

2005

A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének támogatása az SZK KM
pályázati rendszere által 2005-ben

Schválený rozpočet na podporu projektov národnostných menšín na rok 2005 bol v
celkovom objeme 80 000 tis. Sk, čo predstavuje 100 % schváleného rozpočtu v pred−
chádzajúcom roku. Prostriedky na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín,
určené zákonom o štátnom rozpočte boli rozdelované na základe posudzovania žia−
dostí menšinových kultúrnych subjektov odbornými komisiami pre jednotlivé menšiny.
Celkovo bolo podporených viac ako 750 projektov. Podla oblastí smerovania dotácií
boli poskytnuté finančné prostriedky v takomto členení: na živú kultúru, t. j. na
rôznorodé kultúrne aktivity v objeme 41 086 tis. Sk; na písanú kultúru, t. j. vyda−
vateľom periodickej a neperiodickej tlace v objeme 38 423 tis. Sk.

Vybrané charakteristiky grantového programu Kultúra národnostných menšín* za rok
2005

*Je zameraný na podporu a rozvoj kultúry národnostných menšín, zachovanie ich identity. Cieľom programu
je podpora súčasnej umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a ich prezentácie, podpora kultúrno−spoločenských
projektov, ktorých konečným výsledkom je vytvorenie a zachovanie trvalých kultúrnych hodnôt ako aj pod−
pora periodickej a neperiodickej tlače.

Zoznam členov jednotlivých komisií pre grantový program Kultúra národnostných
menšín za rok 2005
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1.a Maďarská národnostná menšina – živá:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Köteles László
Szabó Zoltán
Tóth Károly
Lipcsey György
Hégli Dusán
Both Enikő 
Kovács Péter
Dohányos Robert

1.b Maďarská národnostná menšina – písaná:
Tajomník: Robert Dohányos  (MK SR)

Barak László 
Méry Gábor
Ágoston Attila
Dobos László
Csanda Gábor 
Németh Zoltán 
Mészáros András 
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2. Rómska národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

René Lužica  
Lakatos Tamás
Hriczko Ivan
Havrľová Denisa
Stanislav Cina
Arne Mann 
Robert Dohányos

3. Česká národnostná menšina: 
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Pavel Doležal  
Dagmar Takácsová   
Jozef Vajdl      
Jana Bratinková 
Marta Hrušovská
Milada Kubišová
František Pospišil
Vladimír Tesař
Robert Dohányos

4. Rusínska národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Ján Lipinský    
Anna Kuzmiaková
Vasiľ Choma
Alexander Zozuľák
Robert Dohányos

5. Ukrajinská národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Ing. Ján Tilňák  
Ladislav Bačinský  
Ivan Jackanin    
Peter Kovács 
Robert Dohányos   

7. Nemecká národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Ondrej Pöss  
Eduard Oswald 
Jozef Herbulák
Peter Kovács 
Robert Dohányos

8. Chorvátska národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Jozef Klačka 
Jozefína Čorejová        
Viliam Pokorný       
Peter Kovács 
Robert Dohányos

9. Bulharská národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Emilia Hrušíková
Dimi Dimov
Nikolaj Nikolov
Ladislav Sakál 
Mária Košková

10. Židovská národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Pavol Mešťan 
Bernard Knežo − Schőnbrun    
Otto Wagner  
Peter Sallner     
Robert Dohányos

11. Poľská národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR)

Anna Tóthová  
Grazyna Laščeková     
Zuzana Fajthová            
Peter Kovács 
Robert Dohányos

12. Ruská národnostná menšina:
Tajomník: Judita Trnovcová  (MK SR) 

Anna Antalová     
Eugen Palcev
Alexander Čumakov 
Peter Kovács 
Robert Dohányos

Válogatott tanulmányok és adatok – Vybrané štúdie a údaje



1.13. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK NYELVÉN MEGJELENT FOLYÓ −
IRATOK ÉS KÖNYVEK 2005−BEN SZLOVÁKIÁBAN

Èasopisy a knihy vydané na Slovensku v roku 2005 v jazyku národnostných
menšín

A magyar kisebbség országos terjesztésű folyóiratai 

Atelier – Művészeti folyóirat, megjelenik negyedévente
Blikk – Szlovákia, megjelenik naponta
Csallóköz – Žitný ostrov, megjelenik hetente
Cserkész – Foglalkoztató ifjúsági és cserkészlap, megjelenik havonta
Fórum Társadalomtudományi Szemle – Tudományos folyóirat, megjelenik negyedévente
Gömörország – Az északi magyar peremvidék fóruma, megjelenik negyedévente
Irodalmi Szemle – Irodalom, kritika, közírás, társadalomtudomány, megjelenik havonta
Jó Gazda – Az agrárvállalkozók lapja, megjelenik havonta
Kalligram – Művészet és Gondolat, megjelenik havonta
Katedra – A szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja, megjelenik havonta
Kálvinista Szemle – A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja, meg−

jelenik havonta
Múltunk emlékei – Honismereti, műemlékvédelmi és turisztikai magazin, megjelenik

havonta
Remény – Katolikus hetilap, megjelenik hetente
Szabad Újság – Szlovákiai magyar hetilap, megjelenik hetente
Szőrös Kő – Irodalom, Művészet, Kritika, megjelenik kéthavonta
Tábortűz – A szlovákiai magyar lányok és fiúk lapja, megjelenik havonta
Tücsök – Óvodások és kisiskolások lapja, megjelenik havonta
Új Nő – Női magazin, megjelenik havonta
Új Szó – megjelenik naponta
Vasárnap – megjelenik hetente

Časopisy rusínskej a ukrajinskej menšiny rozširované v celoštátnej úrovni

Duklja – Irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat, megjelenik havonta
Nove žittja – megjelenik hetente
Veselka – Gyermeklap, megjelenik havonta
Blahovistnik – megjelenik havonta
Narodny novynky – Kulturális és társadalmi folyóirat, megjelenik hetente
Rusyn – Kulturális és vallási folyóirat, megjelenik kéthavonta
Rusyn’skyj narodnyj kalendar – megjelenik évente
Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Zapovit sv. Kyryla i Mefodija – A pravoszláv egyház folyói−

rata, ukrán és ruszin nyelven, megjelenik havonta



Časopisy ruskej menšiny rozširované v celoštátnej úrovni

Vmeste – A Szlovákiai Oroszok Szövetségének folyóirata, megjelenik havonta

Časopisy poľskej menšiny rozširované v celoštátnej úrovni

Monitor Polonijny – A lengyelek kulturális és társadalmi folyóirata, megjelenik havonta

Časopisy českej menšiny rozširované v celoštátnej úrovni

Česká beseda – A csehek, morvák és sziléziaiak folyóirata, megjelenik havonta
Mosty – Cseh és szlovák nyelvű folyóirat, megjelenik kéthetente

Časopisy rómskej menšiny rozširované v celoštátnej úrovni

Romano nevo ľil – A romák kulturális és társadalmi folyóirata, megjelenik kéthetente

Könyvkiadás a magyar kisebbség számára

AB-ART Könyv- és Lapkiadó, Pozsony
Balázsy Géza: Az erdő lakói. A kreatív gyermekért sorozat. Ismerjük meg a világot
Balázsy Géza: Háziállatok. A kreatív gyermekért sorozat. Ismerjük meg a világot
Bréda, Francois: NEMO
Csanaky Eleonóra–Haraszti Mária: Vers− és prózamondók kézikönyve
Csanaky Eleonóra: Az Ifjú Szivek 50 éve
Csepécz Szilvia, M.: Kicsi, kisebb, legkisebb
Csicsay Alajos: A tündérek titka
Dömény Andrea: Szúrja Namaszkára
Gál Sándor: Egybegyűjtött művei V. Írás és irodalom
Gál Sándor: Egybegyűjtött művei VI. Publicisztika
Hajtman Béla: „Már nyugosznak a völgyek…”
Haraszti Mária: Manókönyv
Haris Éva: Vér és Vitorla
Jókai Mária: Mária−naptól Márton−napig
Juráňová, Jana: A vén kandúr szenvedelmei. Kenguru zsebkönyvek sorozat, 7
Monoszlóy Dezső: Összegyűjtött versei
Németh István: Csontváry Kosztka Tivadar családtörténete
Orbán János Dénes: Legszebb versei
Parti Nagy Lajos: Legszebb versei
Rankov, Pavol: Testközelben
Sloboda, Rudolf: Színésznők. Kenguru zsebkönyvek sorozat, 8
Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviselet babákon
Takács Izabella: Nő a tükör előtt
Tőzsér Árpád: Legszebb versei
Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom
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Kalligram Könyvkiadó, Pozsony
Barak László: Retúr a pokolba
Barth, John: Az út vége 
Barth, John: Az Úszó Opera
Báthori Csaba: A nyíl és a húr
Bernhard, Thomas: Kioltás
Bombitz Attila: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium
Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája. Betlehemes misztérium
Bozsik Péter: Az attentátor. Matuska Szilveszter regénye
Böszörményi Zoltán: A szerelem illata
Czoch Gábor (szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel
Füzi László: Maszkok, terek...
Gerevich András: Férfiak
Grendel Lajos: Mátyás király New Hontban
Jóry Judit: Vetkőztetik a menyasszonyt
Kibédi Varga Áron: Két év, három ország. Naplójegyzetek 2003–2004
King, John: A futball faktor
Klíma, Ladislav: Abszolút Akarat Vagyok
Koncsol László: Csallóköz városai és falvai III.
Krúdy Gyula: Összegyűjtött művei 1. Regények és nagyobb elbeszélések 1.
Krúdy Gyula: Összegyűjtött művei 2. Elbeszélések 1.
Krúdy Gyula: Összegyűjtött művei 3. Drámai művek
Krúdy Gyula: Összegyűjtött művei 4. Elbeszélések 2.
Kukorelly Endre: Samunadrág (Illusztrálta Tettamanti Béla)
Liptay Lothar: A keresztyénség viszonya más vallásokhoz (2., javított kiadás)
Liptay Lothar: Az Abszolútum Odüsszeája a buddhizmusban
Liszka József: Két Duna keríti... Tanulmányok a Csallóköz néprajzához
Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában
Lövétei Lázár László: Két szék között
Mizser Attila: Szöktetés egy zsúfolt területre
N. Tóth Anikó: Fényszilánkok
Németh Zoltán: A haláljáték leküzdhetetlen vágya
Péterfy Gergely: Misikönyv (Illusztrálta Szenteczki Csaba)
Petőcz András: Európa rádió
Polcz Alaine: Macskaregény (Harmadik utánnyomás)
Sándor Iván: Mikoriak a golyónyomok? Beszélgetések
Sárközy Péter: Faludi Ferenc
Šotola, Jiří: Tizennyolc Jeruzsálem
Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről
Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű−hibák
Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről III.
Tőzsér Árpád: Faustus Prágában
Urban, Miloš: A katedrális árnya

Kalligram Könyvkiadó, Pozsony – szlovák nyelvû könyvek
Borges, Jorge Luis: Borges ústne
Carnap, Rudolf: Význam a nevyhnutnosť
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Drozdíková, Jarmila: Lexikón islamu
Esterházy Péter: Harmonia caelestis
Freud, Sigmund: Za princípom slasti
Galeottus Martius Narniensis: Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja
Genette, Gérard: Metalepsa
Grendel Lajos: Kráľ Matej v New Honte
Herbert, Zbigniew: Barbar v záhrade
Hevier, Daniel: Aby bolo napísané
Howard, P.: Neviditeľná légia
Jerofejev, Viktor: Dobrý Stalin
Juščák, Peter: Návod na použitie zvyšnej časti života
Kafka, Franz: Poviedky
Krasko, Ivan: Básnické dielo
Leduc, Jean: Historici a čas
Marcelli, Miroslav: Michel Foucault 
Margulisová, Lynn: Symbiotická planéta
Meň, Alexander: Ruská náboženská filozofia
Mikulová, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna
Procházka, Radoslav: Dobrá vôľa, spravodlivý rozum
Rakusa, Ilma: Ostrov
Rilke, Reiner Maria: O umení
Russell, Bertrand: Jazyk a poznanie
Schelling, Friedrich W. J.: Skúmanie podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich pred−

metov
Valér Mikula [et al.]: Slovník slovenských spisovateľov
Smith, Martin Cruz: Vlky žerú psy
Susini−Anastopoulosová, Françoise: Fragmentárne písanie
Šafárik, Pavel Jozef: Básnické dielo
Špetko, Jozef: Človek v sieťach
Štefunko, Martin: Ekonómia slobody
Tajovský, Jozef Gergor: Prózy
Válek, Miroslav: Básnické dielo
Vilikovský, Pavel: Prózy
Zálešák, Tomáš: Diablova práca

KT Könyv- és Lapkiadó, Komárom
Antolov, Pavel: Malá Čalomija
Bartanusz István: Nem bántalak, liliomvirág
Böszörményi Jánosné: Dedinka v záplave 
Böszörményi Jánosné: Kis falu az árban
Csáky Károly: Katalin−naptól Gergely−napig
Csáky Károly: Munkásságom repertóriuma
Cseh Gizella: Édes Gergely élete és munkássága
Danis Ferenc: Ipolyság
Danis, František: Šahy
Farkas Erzsébet–Nyerges Gizi–Zsély András: Vendégségben versországban
Kästner, Erich: A két Lotti 
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Kisucki Ili: Nagykéri hagyományok, népi szokások
Kiš, Viktor: Rybník
Kopócs Tibor: Képviselők
Kulcsár Sz. Zsuzsanna: A nemesócsai kúria gazdája, Nagy Nándor
Oros László (szerk.): Felsőszeli képeslapokon
Pintér Mária: A lélek gondozói
Ratimorszky Gyula: És mégis szép az élet
Ratimorszky Gyula: Szani és Eszter
Resko Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona I. (második kiadás)
Resko Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona II. (második kiadás) 
Reško, A.–Fehér, A.–Szénássy Á.: Pográny
Reško, A. – Fehér, A. – Szénássy Á.: Pohranice
Reško, Alexander – Szénássy Árpád: Hronský Beňadik
Strba Sándor: Thain János
Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád−kori templomok lexikona I. kötet
Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád−kori templomok lexikona I., második kiadás
Szénássy, Árpád: Lexikon románskych kostolov
Szénássy, Zoltán – Szénássy, Árpád: Komárom a Duna Gibraltárja
Szénássy Zoltán: Rév−komárom
Szomszéd András: Mihálygerge

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely
A bámész civil. Szlovákiai magyar szép versek 2005. Szerk. Zalán Tibor
A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Szerk. Simon Attila. /Nostra

Tempora./
A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Szerk. Dobrovits Mihály.

/Vámbéry tanulmányok./
A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002). Szerk.

Simon Attila. /Miscellanea Bibliothecae Hungaricae./
Az Etnológiai Központ Évkönyve. Szerk. Liszka József.
Albert Sándor: A záródolgozat írása. /Selye János Egyetem./
Albert Sándor: Didaktika. /Selye János Egyetem./
Albert Sándor: Kiegészítő pedagógiai tanulmányok a Selye János Egyetemen. /Selye

János Egyetem./
Albert Sándor: A pedagógiai kutatások alapjai. /Selye János Egyetem./
Balázs F. Attila: Szókeresztem
Bukovsky László: Mátyusföld II. /Lokális és regionális monográfiák./
Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok II.
Csáky Károly: Vigasztaló
Cselényi László: Negyedvirágzás, avagy van–e (volt–e, lesz–e) hát cseh/szlová kiai–fel −

vidéki magyar irodalom?
Csóka Ferenc: Szivárványlovag újabb kalandjai
Dobay Beáta: Az óvodai testnevelés alapjai. /Selye János Egyetem./
Dokumentumok, kronológia. (1989–2004). Szerk. Fazekas József–Hunčík Péter.

/Magyarok Szlovákiában./
Én ámulok, hogy elmulok. Felvidéki anziksz. Szerk. Hodossy Gyula.
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Fazekas József–Hunčík Péter (szerk.): Összefoglaló jelentés (1989–2004. A rend −
szerváltástól az európai uniós csatlakozásig /Magyarok Szlovákiában./

Fejezetek Somorja város történetéből. Szerk. Strešňák Gábor–Végh László.
/Disputationes Samarienses./

Fellinger Károly: Fűhárfa
Gágyor József: Játékos növényvilág
Héder Ágnes: Selye−esték I–VI. /Selye János Egyetem./
Honvágy. Szlovákiai magyar szép próza 2005. Szerk. Závada Pál.
Irány a középiskola! Felvételi tesztek magyar nyelvből és irodalomból. Blahó Éva

szerk.
Irány a középiskola! Felvételi tesztek szlovák nyelvből és irodalomból. Pappné

Petrezsél Szilvia szerk. 
Juhász Ilona, L.: „Fába róva, földbe ütve…”. A kopjafák/emlékoszlopok mint a szim−

bolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál
Karácsonyi ajándék. Hodossy Gyula szerk. 
Katedra. A levelező matematikaverseny feladatsorai 1995–2005. Szerk. Horváth

Géza.
Dr. Kiss László. Orvostörténeti helynevek a Felvidéken
Kulcsár Ferenc: Bálám szamara
Lant és kard 7. Az első világháborútól napjainkig. Szerk. Pénzes István. /Verses ma −

gyar történelem./
Ozogány Ernő: Dobozba zárt múzsa
Öllös László: Emberi jogok – nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok−e a nemzeti

kisebbségek jogai? /Nostra Tempora ./
Pomogáts Béla: Magyar régiók
Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Szerk.Vörös Ferenc.
Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Szerk. Kontra Miklós. /Disputationes

Samarienses./
Szeder Fábián: A´ palóczokról
Szőke József: Csatangoló
Tóth Elemér: Hol laknak a sünik?
Vámbéry antológia 2005. Szerk. Hodossy Gyula
Vámbéry Ármin: Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. /Vámbéry Könyvek./
Závodszky Géza: Hazáért, szabadságért. Magyar történetek

Lilium Aurum Könyvkiadó, Dunaszerdahely – szlovák nyelvû könyvek
Hulkó, Gábor: Oprávnenie živnostnému podnikaniu
Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Zost. Gábor Strešňák – László Végh. /Disputationes

Samarienses./
Mýty a predsudky v dejinách. Zost. Attila Simon. /Disputationes Samarienses./
Národnostné menšiny na Slovensku 2004. Zost. Róbert Dohányos – Gábor Lelkes –

Károly Tóth

Madách-Posonium Könyvkiadó, Pozsony
Aich Péter: Szerelmek. Elbeszélések
Csáky Károly: Ó, szép piros hajnal. Tanulmányok, dolgozatok a szakrális néprajz

köréből 
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Cselényi László: Danubiana. Vers, montázs, publicisztika 
Dobos László: Évgyűrűk hatalma. Esszék, cikkek, interjúk 
Duba Gyula: Az emlékezés öröme és kockázata. Esszék, tanulmányok 
Erdélyi Géza: Erőt kaptok és tanúim lesztek. Igehirdetések, tanulmányok,

elmélkedések, interjúk
Erdélyi Géza: Gömör vármegye klasszicista építészete 
Fónod Zoltán: Repedések a siratófalon. Tallózás a szerző ötven évének kulturális, iro−

dalmi és politikai publicisztikájában 
Gál Sándor: Új végtelen. Új versek 
Ipolyi Arnold: Besztercebányai egyházi műemlékek 
Ipolyi Arnold: Besztercebánya városa műveltségtörténeti vázlata 
B. Kovács István: Rimaszombat – a „gyükerek“ városa. Rendhagyó városkalauz 
Lacza Tihamér: Séta egy kertben. Tanulmányok, esszék, portrék, publicisztikai írások 
Liptay Lothar: Kis találkozó a vallásokkal. Vallástörténet keresztények/keresztyének

számára 
Madách−kalendárium 2006 
Mécs László: Fekete zúzmara. Válogatott versek. Válogatta és az utószót írta: Bárczi

Zsófia 
Németh István: Dőrejárás. Új versek 
Popély Gyula: Búcsú a főiskoláktól. A felsőoktatás és a felvidéki magyarság

(1918–1945) 
Popély Gyula: Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy

problémaköréből (1918–1938) 
Szunyog Zsuzsa: Rózsavigasz. Versek 
Tóth Elemér: Pitypang. Versek és verses mesék gyermekeknek 
Tőzsér Árpád: A Matrjosa−baba szubjektuma. Esszék, jegyzetek, interjúk, publicisztika 

Méry Ratio, Somorja
Dr. Csucsomi: A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy nemzetség története
Duray Miklós: Hazától a nemzetig
Fülöp Antal: Ami ragyog, ami nem
Emlékkönyv 50. 1954/1955–2004/2005 (Évkönyv). Szerk. Kovács László, Liszkay

Béla
Jelek – Tervek – Képek
Lángi József–Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberendezések
Mács József: Trianon harangjai
Prokopp Mária: Somorja középkori temploma
Prokopp Mária: Medieval Frescoes in the Kingdom of Hungary
Prokopp Mária: Affreschi Medievali in Gömör
Shakespeare múzsái
Szükségben segítő könyv
Vitalova, Zuzana – Slugen, Dušan: Zene és bor

NAP Kiadó, Dunaszerdahely 
Ardamica Ferenc: Nem loptam én életemben 
Ardamica Zorán: Heterotexxxtualitás 
Bilý, Peter: Szexodus 
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Bodnár Gyula–Németh Ilona–Pogány Gábor: Janiga József 
Bödők Zsigmond: Nobel−díjas magyarok
Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a közlekedés történetében
Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a híradástechnika történetében
Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a távközlés történetében
Bödők Zsigmond: Világjáró magyarok 
Családi kalendárium 2006
Filep Tamás Gusztáv–G. Kovács László: Rákos Péter 
H. Nagy Péter: Féregjáratok 
Komáromi Ressl János: Ráckerti orgonák
Kozsár Zsuzsanna: Harminchárom apokrif
Liszka Györgyi, Cs.: Lilla naplója 1977–1979
Liszka Györgyi, Cs: Lilla naplója 1979–1981
Mészáros Károly: Hétmérföldes csizma nélkül
Miklós Dénes: Különleges növények a háztájiban
Németh Zoltán: A bevégezhetetlen feladat 
Tóth László: Lapszél 
Urbanyi, Pablo: Naplemente szimptóma 

Plectrum Könyvkiadó, Losonc
Bettes István: Makulátlan Fehér Barna 
Bolgár Adrianna: Mikszáth−regények és −novellák magyar–szlovák, szlovák–magyar

frazeológiai szótára (A frazeologizmusok fordításának vizsgálata Mikszáth Kálmán
regényeiben és novelláiban). Maďarsko−slovenský a slovensko−maďarský frazeo−
logický slovník Mikszáthových románov a noviel 

Horváth Berlák Irén: Alkalmazott nyelvészeti és más írások
Puntigán József: A Losonci Theológiai Szeminárium (1925–1939) 
Szászi Zoltán: Távolban Föld 
Szlovákiai magyar ki kicsoda 2005. CD−ROM. 
Szombathy Viktor: Pútnik polmesiaca. Podivuhodné dobrodružstvá Evliyu Čelebiho 

Magyar tankönyvek

Expol pedagogika, Pozsony
Rašlová, Milina: Természetrajz a speciális alapiskolák 9. évfolyama számára.

Munkafüzet 
Rašlová Milina: Természetrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára
Mojtová−Bernátová, Kvetoslava: Történelem a speciális alapiskola 7. osztálya

számára. Munkafüzet 
Glatzová, Leontína: Kémia a speciális alapiskolák 9. osztálya számára. Munkafüzet
Škultétyová, Silvia: Honismeret a speciális alapiskola 4. osztálya számára.

Munkafüzet Bernátová−Mojtová, Kvetoslava: Földrajz a speciális alapiskola 9. osz −
tálya számára 

Lapitková, Viera: Fizika a speciális alapiskolák 9. osztálya számára. Munkafüzet 
Lapitková, Viera: Fizika a speciális alapiskolák 7. osztálya számára. Munkafüzet 
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Orbis Pictus Istropolitana, Pozsony
Bednářová, Svetlana: Matematika a gimnáziumok és szakközépiskolák 4. osztálya

számára. Feladatgyűjtemény
Bero, Peter: Matematika az alapiskolák 3. osztálya számára. Munkafüzet
Bero, Peter: Matematika az alapiskolák 3. osztálya számára. Munkafüzet 2
Bero, Peter: Matematika az alapiskolák 4. osztálya számára. Munkafüzet
Černek, Pavol: Matematika az alapiskolák 2. évfolyama számára. Munkafüzet
Černek, Pavol: Matematika az alapiskolák 2. évfolyama számára. Munkafüzet 2
Hecht, Tomáš: Matematika a gimnáziumok és szakközépiskolák 4. osztálya számára

Szlovák Pedagógiai Könykiadó, Pozsony
Bolemant Lilla–Csanda Gábor: Irodalom a középiskolák 3. osztálya számára
Bukorné Danis Erzsébet: Fogalmazástan az alapiskola 5–9. osztálya számára
Csuka Mária: Ábécéskönyv az alapiskola 1. osztálya számára
Csukáné Klimó Mária: Írási feladatlapok az alapiskola 1. osztálya számára
Drozdík Katalin: Munkafüzet magyar nyelvből alapiskola 2. osztálya számára 2. rész
Drozdík Katalin: Olvasási munkafüzet az alapiskola 2. osztálya számára. 2. rész
Mládek, Jozef: Földrajz a gimnázium 1. osztálya számára
Hlavatyné Margit, M.−Bujnáné Mária, R.: Feladatlapok az Olvasókönyvhöz és az íráshoz

a speciális alapiskola 1. osztálya számára
Hlavatyné Mészáros Margit: Feladatlapok az Olvasókönyvhöz és az íráshoz a speciális

alapiskola 2. osztálya számára
Hlavatyné Mészáros Margit: Feladatlapok az Olvasókönyvhöz és az íráshoz a speciális

alapiskola 3. osztálya számára
Janovič, Jozef: Fizika az alapiskola 6. osztálya számára
Jónás Júlia: Munkafüzet magyar nyelvből az alapiskola 3. osztálya számára
Kovács László: Magyar nyelv a középiskolák 1–4. osztálya számára
Krejza, Lumír: Matematika a speciális alapiskola 6. osztálya számára. Munkafüzet
Koubek, Václav: Fizika a gimnázium 1. osztálya számára
Lukovics Mária: Zenei nevelés az alapiskola 6. osztálya számára
Melišková, Lýdia: Matematika a speciális alapiskola 7. osztálya számára. Munkafüzet
Nagy Adorján: Munkafüzet magyar nyelvből az alapiskola 7. osztálya számára
Nagy Adorján: Munkafüzet magyar nyelvből az alapiskola 8. osztálya számára
Orsovics Yvette: Zenei nevelés az alapiskola 1. osztálya számára
Orsovics Yvette: Zenei nevelés az alapiskola 2. osztálya számára
Orvos Mária: Munkafüzet magyar nyelvből az alapiskola 4. osztálya számára
Pánné Nagy Rozália: Irodalmi olvasókönyv a speciális alapiskola 7. osztálya számára
Papula, Jozef: Menedzsment a kereskedelmi akadémia számára
Rajt, Štefan – Šlosár, Rudolf: Könyvvitel a kereskedelmi akadémia 4. osztálya számára
Rajt, Štefan – Šlosár, Rudolf: Könyvvitel a kereskedelmi akadémia 4. osztálya szá −

mára. Munkafüzet
Rýglová, Janka: Matematika a speciális alapiskola 3. osztálya számára. 1. rész
Rýglová, Janka: Matematika a speciális alapiskola 3. osztálya számára. 2. rész
Stanko, Ján: Természetismeret az alapiskola 4. osztálya számára. Munkafüzet
Stanko, Ján: Honismeret az alapiskola 3. osztálya számára. Munkafüzet
Stirber Lajos: Zenei nevelés az alapiskola 8. osztálya számára
Šedivý, Ondrej: Matematika az alapiskola 6. osztálya számára. 2. rész
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Szuchy Magdolna: Munkafüzet magyar nyelvből az alapiskola 6. osztálya számára
Ušáková, Katarína: Biológia a gimnáziumok számára
Zámečníková, Zuzana–Rajt, Štefan: Marketing a kereskedelmi akadémia számára

TERRA Könyvkiadó, Pozsony
Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág
Bencs Vilmosné: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv a 2. osztály számára
Bencs Vilmosné: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv a 3. osztály számára
Bencs Vilmosné: Írás munkafüzet a 2. osztály számára
Bencs Vilmosné: Írás munkafüzet a 3. osztály számára
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 9.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Ypsilon 5. Učebnica. Slovenský jazyk pre 5.

ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Ypsilon 7. Učebnica. Slovenský jazyk pre 7.

ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Ypsilon 8. Učebnica. Slovenský jazyk pre 8.

ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. 
Benická, Helena – Bogárová, Julianna: Ypsilon 9. Učebnica. Slovenský jazyk pre 9.

ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ábécém. Olvasókönyv az 1. osztály számára
Esztergályos Jenő: Első olvasókönyvem. Az első osztály számára
Fülöp Mária: Fogalmazás munkafüzet az alapiskolák 4. osztálya számára
Fülöp Mária: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az alapiskolák 4. osztálya

számára
Halászová, Anita: Ypsilon 4. Učebnica. Slovenský jazyk pre 4 ročník základnej školy

s vyučovacím jazykom maďarským
Halászová, Anita – Kovácsová, Zuzana: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 2.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Halászová, Anita – Kovácsová, Zuzana: Ypsilon 2. Učebnica. Slovenský jazyk pre 2.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Halászová, Anita – Kovácsová, Zuzana: Ypsilon 3. Učebnica. Slovenský jazyk pre 3

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Kulcsár Mónika–Kulcsárné Sz. Zsuzsanna: Szöveggyűjtemény 3. a gimnáziumok

számára
Lantos Mária: Hétszínvilág a 4. osztályos Hétszínvilág olvasókönyvhöz
Mezzei Elza−Baráth Hajnalka: Az én írásfüzetem. Moja písanka
Nagy: Gépészet, a szakközépiskolák számára
Nyiri: Hétszínvarázs olvasókönyv a 2. osztály számára
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Nyiri: Hétszínvarázs munkafüzet a 2. osztály számára
Nyiri: Hétszínvarázs olvasókönyv a 3. osztály számára
Nyiri: Hétszínvarázs munkafüzet a 3. osztály számára
Skabelová, Ružena – Bónova, Irena: Slovenský jazyk pre 1. ročník základnej školy

s vyučovacím jazykom maďarským
Skabelová, Ružena – Bónova, Irena: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Skabelová, Ružena – Bónova, Irena: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Skabelová, Ružena – Bónova, Irena: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. II. časť
Skabelová, Ružena – Bónova, Irena: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4.

ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Egyéb magyar nyelvû kiadványok

Fügedi János–Takács András: A Bertóké és társai. Jóka falu hagyományos táncai.
Dunaszerdahely, Gyurcsó István Alapítvány 

Hommage á József Attila. Szlovákiai magyar verséneklők József Attiláról. CD. Duna −
szerdahely, Gyurcsó István Alapítvány /Hangzóanyag−sorozat./

Dr. Karaffa János: Magyar hitvallók a XX. században. Nádszeg, Glória Kiadó
Szabó Ferenc S. J.: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken.

Nádszeg, Glória Kiadó
Weibl Lipót–Koller Gyula: Napi üzenet III. Nádszeg, Glória Kiadó
Haľko, Jozef: A pozsonyi Mély úti Lourdes−i barlang története. Bratislava, Lúč
Miklósi Péter: Napjaink. Csenke, Clara Design Studio 
Palóc lakodalom. Csenke, Clara Design Studio
A somorjai Nagyboldogasszony−templom kincsei. Somorja, Wanted Design Studio
Presinszky Lajos: Somorja és Tejfalu művelődéstörténete. Egyletek. Somorja, Wanted

Design Studio
Presinszky Lajos–Balog István: Emlékezés – visszatekintés a Somorjai Önkéntes

Tűzoltó Testület fúvószenekarának 130 éves múltjára. Somorja, Wanted Design
Studio

Presinszky Lajos–Varga József–Kertész Olga: Mit hagytak ránk a századok? Fejezetek
Vajka történelméből. Somorja, Wanted Design Studio

Boros Béla: Magyar tanító a Kárpátok alatt. A Szlovenszkói Magyar Tanítóegyesület
összefoglaló története. Galánta, SZMSZSZ, SZMPSZ

Bukovszky László–Pekarovič, Juraj: A galántai Szent István király plébániatemplom
200 éve. Galanta, Pro Renovatione

Évkönyv a 2004/2005−ös tanévről. Szerk. Mézes Zsuzsanna. Komárom, Selye János
Gimnázium igazgatósága

Selye örökében. A szlovákiai magyar tudósok válogatott portréi. Szerk. Török Ágnes,
Török Tímea. Komárom, Selye János Kollégium

Török Ágnes: Irány a középiskola. Komárom, Selye János Kollégium
At Home Gallery 2001–2005. Szerk. Hushegyi Gábor. Somorja, At Home Gallery
Antológia. Gömöri Ifjúsági Társaság. Szerk. Pogány Zoltán. Rozsnyó, Gömöri Ifjúsági

Társaság
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Kaššovicová, Judita: Šamorínske verše. Somorjai versek. Ford. Tóth Elemér. Šamorín,
Szerzői kiadás 

Sánta Zsolt: Lágy fuvallat már a lelkem. Szerzői kiadás
Bartusz István: Nem bántalak liliomvirág. Szerzői kiadás
Rozsnyói kalendárium 2006. Szerk. Ambrus Ferenc. Rozsnyó, Pákh Press
Somogyi Mátyás: Egy családi alapítvány története. Siposkarcsa–Prága, Szerzői kiadás
Korcsog László: Ipolynyék 870 éves. 1135–2005. Veľký Krtíš, Agentúra Es
Buda Ferenc: A vasút és a Tardoskeddi Vasutasok Zászló Egyesülete. Tardoskedd,

Tardoskeddi Községi Önkormányzat
A Termál Kistérség integrált vidégfejlesztési terve. Felsőszeli, Termál Kistérség
Tízéves a Kincső néptáncegyüttes. 1995–2005. Szerk. Horváth Géza. Zselíz, Tiszta

Forrás Alap
Novák Veronika (szerk.): Levéltári évkönyv II. Vágsellye, Pozsonyi Állami Levéltár
Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában. Szerk. Alabán Ferenc.

Banská Bystrica, UMB Filozofická fakulta
Pukkai László: Mátyusföldön víziók és metamorfózisok fogságában. Galánta, MALEX
Szeretetnaptár 2005. Deregnyő, Deregnyői Református Keresztyén Gyülekezet
Horváth Ákos–Pogány Erzsébet: A régiófejlesztés forrásai. Pozsony, Szövetség a

Közös Célokért
Danter Izabella: Fából faragott csoda. Népi fafaragók Dél−Szlovákiában. Pozsony,

SZNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Danter Izabella (szerk.): Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén:

Farkasd, Negyed. Galánta, Galántai Honismereti Múzeum
Csaláné Erdélyi Kornélia: Kassai nyomdák és kiadók. 1918–1938. Kassa, Magyar

Közösségi Ház

Publikácie českej menšiny

Bacry, Henri: Dopisy Samuelovi. Dopisy pro bar micvu. Bratislava, Zing Print
Barker, Becky: Vrať se ke mně, Taro! Martin, Wist
Barker, Becky: Hříšné oči. Martin, Wist
Barker, Becky: Miluji tvou dceru. Martin, Wist
Barker, Becky: Bouře v srdci. Martin, Wist
Beaumont, Émilie: Obrázky domácích mazlíčků. Bratislava, Mladé letá
Bellan, Stanislav: Tatry. Západní, Vysoké, Belianské, Nízké. Banská Bystrica,

Spektrum Grafik
Bogdanova, Natalia: Krevní skupiny a výživa. Člověk je tím, co konzumuje: odkud krev

ví, co potřebujeme; krev, charakter a temperament; test: je pro vás vaše práce
vhodná?; s kým máte kráčet životem. Bratislava, Eugenika

Bondoux, Anne−Laure: Princeta a kapitán. Bratislava, Perfekt
Borkelch, Fr.: Léčivé síly rostlin. Receptář zdravé stravy pro vás i vaše děti. Bratislava,

Eko−konzult
Braimbridge, Sophie: Skvělá chuť Itálie. Bratislava, Perfekt
Bucay, Jorge: Budu ti vyprávět. Příběhy, které mě naučily. Bratislava, Noxi
Cole, Stephen: Shrek. Nepostradatelný průvodce. Bratislava, Eastone Books
Čapek, Karel: Krakatit. Povídky z jedné a z druhé kapsy. Bratislava, Petit Press, a.s.
Čemická, Katarína: Horoskop 2006. Bratislava, Softwarové aplikácie
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Denežkina, Irina: Dej mi! Bratislava, Ikar
Dionýsos, neboli, Bakchos bůh vína. Bratislava, Nestor
Downing, Damien: Slunce. Zdroj života a zdraví: blahodárné účinky. Slunce na zdraví,

Bratislava, Eugenika
Dubois Petroff, Marie−Pierre: Podkroví. Bratislava, Jaga group
Encyklopedie družstevnictví. Zpracovali: Marie Hesková et al. Bratislava, Kartprint
Fiala, Josef: Máme ještě šanci? nebo Kam kráčí naše civilizace? Bratislava, Eko−

konzult
Finley, Guy: Jak se zbavit minulosti. Bratislava, Eugenika
Frick/Knöll Stavební konstrukce I. Bratislava, Jaga group
Formáčková, Marie: Opuštěné – a konečně šťastné. Bratislava, Noxi
Gabbay, Simone: Edgar Cayce – Nejzdravější lék. Jídlo jako lék. Překlad: M. Židlický.

Bratislava, Eko−konzult
Grant, R. G.: Atentáty. Šokující okamžiky v dějinách: vraždy, zrady a úklady, Bratislava,

Perfekt
Halpern, Steven: Muzikoterapie. Léčivá síla hudby. Bratislava, Eko−konzult
Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Bratislava, Petit

Press
Herzán, Martin: Totalitní světovláda. Fakta a důkazy o zákulisí světové politiky, lid−

ských právech a globalizaci. Bratislava, Eko−konzult
Hoag, Tami: Útočiště jménem Dixie. Martin, Wist
Homir, Robert: Šokující myšlenky slavných (i méně slavných osobností), Bratislava,

Eko−konzult
Hooper, Kay: Mezi nebem a zemí. Isabel. Martin, Wist
Hooper, Kay: Maggie. Mezi nebem a zemí. Martin, Wist
Humphrey, Patricia: Téměř doma. Přednášky modlitebního týdne mládeže 2005,

Vrútky, Advent − Orion
Chovan, Milan Igor: Kvítkovníčci. Ružomberok, Epos
Chromík, Róbert: Stavební tabulky 4. Bratislava, A−projekt
Jasmuheen: Strava bohů. Prána jako výživa: zdroje a druhy stravy: programy božské

výživy: bezvýhradná láska jako strava: cykly lidského hladu a uvědomování.
Překlad: Petr Kronika. Bratislava, Eugenika

Ježek, Václav: Od individualismu k obecenství. Úvod do byzantské teologické
antropologie. [VEGA č. 1/2497/05]. Prešov, Prešovská univerzita

Johansen, Iris: Buď navždy má. Martin, Wist
Jones, Chris L. [aut pht]: Skvělá chuť Francie. Bratislava, Perfekt
Kamov, Feliks Solomonovič: Jen počkej! Bratislava, Slovart−Print
Kára, Vojtěch: Zlatá kniha evropského autokrosu. Na počest autokrosu a v upomínku

těch, kteří byli jeho součastí, navždy v něm zanechali jedinečný kus sebe sama a
již nejsou mezi námi. Košice, Petty Racing

Kele, František: Vysoké Tatry. Průvodce nejkrásnějším slovenským územím,
Bratislava, Ikar

Klepsatel, František: Městské podzemní stavby. Bratislava, Jaga
Kollár, Daniel [com]: Biele Karpaty. Bílé Karpaty. Bratislava, Dajama
Konstantina, Jelena: Astrologie rodové, rodinné a individuálnoj karmy, Bratislava,

Eugenika
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Kryštof arcibiskup. Svatý Nektarios Eginský metropolita pentapolský, Prešov,
Prešovská univerzita

Kvaša, Grigorij: Etapy života podle čínské astrologie: dvanáct stupnů vašeho vývoje,
Bratislava, Eugenika

Kuhnová, Erika: Kuchyň bez problémů. Bratislava, Jaga group
Lacika, Ján: Slovensko v kostce. Bratislava, Príroda
Legionely 2005: zkušenosti, novinky, trendy, legislative. Symposium a workshop s

mezinárodní účastí, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika, 17.–20. dubna
2005: sborník abstract. Editor Tomáš Ocelka, Vladimír Drašar. Banská Bystrica,
Agentúra Dumas

Levy, Susan L.: Kineziologie. Energetický systém těla a mysli: jak používat
jednoduché svalové testování ke zjištění, co vaše tělo ví a potřebuje. Bratislava,

Eugenika
Levy, Susan L.: Kineziologie. Energie a imunitní systém. Bratislava, Eugenika
Leslie, Mike: Magická osobnost. Poznejte své silné a slabé stránky a zdokonalte
svou magii. Slovensko, Eugenika
L’Homme, Erik: Hvězdná kniha. Le livre des etoiles / 3. Le visage de l’ombre,

Bratislava, Perfekt
L’Homme, Erik: Hvězdná kniha. Le livre des etoiles / I. Quadehar le sorcier,

Bratislava, Perfekt
L’Homme, Erik: Hvězdná kniha. Le livre des etoiles / II. Le Seigneur Sha, Bratislava,

Perfekt
Masarykova univerzita (Brno, Česko) Filosofická fakulta [aut]: Ústav slavistiky

Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Východiska – koncepce – výhledy,
Banská Bystrica, Čižmár – Partner

Meme Design ill: Šachy. Nejen černá a bílá. Bratislava, Príroda
Miller, Judith: Sklo 20. století. Bratislava, Noxi
Motyčka, Václav: Vítr v Tatrách. Fakty a rozhovory o Vysokých Tatrách jaké byly, jsou

a budou. Ružomberok, Epos
Mugford, Simon: Základní bojová umění. Bratislava, Príroda
Murphy, Joseph: Cesta k vnitřnímu a vnějšímu bohatství. Vaše myšlení utváří váš

život, Bratislava, Aktuell
Nekrasov, Anatolij: Strážní andělé? Egregory: působení energoinformačních polí na

náš život [Překlad: Zdena Bočarova]. Bratislava, Eugenika
Nepp József: Pohádky moudré sovy. Z maďarského originálu přeložil Milan Navrátil;

ilustrace Hajnal Eszesová a János Balogh. Názov: Bölcs Bagoly meséi. Bratislava,
Noxi

Neufert, Peter: Dobrý projekt – správna stavba. Dům, byt, zahrada. Bratislava, Jaga
Oliver, Jamie: U Jamieho v kuchyni. [Podle seriálu televizní stanice Channel Four],

Banská Bystrica, Spektrum Grafik
Omarr, Sydney: Horoskopy 2006. Váš astrologický průvodce na rok 2006. Bratislava,

Aktuell
Ondrejka, Kliment: Neživá příroda. Bratislava, Mapa Slovakia Plus
Osho 1931–1990: Vědomí. Klíč k životu v rovnováze. Bratislava, Eugenika
Osho: Psychologie ezoteriky. Bratislava, Eugenika
Ošó 1931–1990: Intuice. Vědění, jež přesahuje logiku. Bratislava, Eugenika
Ovidius Naso, Publius: Lásky. Bratislava, Nestor
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Palmer, Michael: Hippokratovo společenství. Bratislava, Aktuell
Pelikán, František [aut pht]: Devět návštěv Číny. Vzpomínky lékaře. Banská Bystrica,

CentroMedian
Peltová, Marguerite: Nespoutaný růst. Rostlinné léky v homeopatii, Levoča, Modrý

Peter
Petráš, Dušan: Vytápění rodinných a bytových domů. Bratislava, Jaga group
Phillips, Laura: Nové začátky. Martin, Wist
Phillips, Laura: Rodeo. Martin, Wist
Phillips, Laura: Chyť štěstí za pačesy. Martin, Wist
Photography. Fotografování. Základní fakta v malíčku. Přeložil Pavel Dufek. Bratislava,

Príroda
Podstatová, Renata: Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v

nemocničním prostředí. Banská Bystrica, Agentúra Dumas
Pospíšil, Ivo: Utváření politického systému v Estonsku. Příklad napětí mezi institu−

cionálním rámcem a dynamikou tranzice. Banská Bystrica, Čižmár – Partner
Pojďme si číst! Příběhy na každý den. Vrútky, Advent−Orion
Pojďme si číst! Příběhy na každý den 13. Vrútky, Advent−Orion
Pojďme si číst! Příběhy na každý den 14. Vrútky, Advent−Orion
Pojďme si číst! Příběhy na každý den 15. Vrútky, Advent−Orion
Porter, J. R.: Ztracená Bible. Co se do Bible nedostalo. Bratislava, Trio Publishing
Povolná, Zdenka: Medový dům. Bratislava, Nebojsa
Power Points. Klíče A1: síla boží milosti: učebnice biblických příběhů: mladší školní

věk, Vrútky, Advent−Orion
Ranson, Emma: Krásné nehty. Bratislava, Príroda
Rerichová, Helena: Jak nás ovlivňuje vlastnění věcí. Učení živé etiky. Bratislava,

Eugenika
Rerich, Jelena Ivanovna: Jak nás ovlivňuje energie míst. Učení živé etiky, Bratislava,

Eugenika
Roška, Tatiana: Léčivé obrazy vědomí. Bratislava, Eugenika
Semenova, Anastasia: Dům a jeho karma. Očista domova: jaké karmy rozlišujeme:

ritu ální organizace domova: abychom se doma cítili jako doma. Přeložila: Ariana
Trávníčková. Bratislava, Eugenika

Sex po slovensku. Dvoupohlavní povídková antologie sexu. Sestavil Dušan Taragel.
Přeložil Miroslav Zelinský a Šárka Zelinská. Bratislava, Ikar

Schramek, Andreas: Amenofis. V zemi sokolího boha. Bratislava, Noxi
Schramek, Andreas: Achnaton. V zemi sokolího boha. Bratislava, Noxi
Schramek, Andreas: Tutanchamon. V zemi sokolího boha. Bratislava, Noxi
Sibella, Stefanno: Světové rekordy. Země, vesmír, zvířata, rostliny, katastrofy,
ekonomie a společnost, doprava. Bratislava, Perfekt
Satja Saí Bába: Umění žít. Bratislava, Eugenika
Spěváček, Jan: Cesta k mistrům. Bratislava, Eko−konzult
Svoboda, Luboš: Stavební hmoty. Bratislava, Jaga group
Šajgalíková, Helena: Angličtina pro samouky a jazykové kurzy. Bratislava, Aktuell
Šikrha, Lenka: Rumunsko není divočina. Autem na pobřeží Černého moře, do

Dunajské delty a po stopách Draculy [cestopisný průvodce: 282 fotografií].
Bratislava, Via Nostra

Taylor, A. J. P: Příčiny druhé světové války. Bratislava, Perfekt
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Thornton, Elizabeth: Princezny. Vyvolená princezna. Martin, Wist
Todeschi, Kevin J.: Edgar Cayce – Tajemství duchovního růstu. Klíče k duchovnímu

rozvoji. Překlad M. Židlický. Bratislava, Eko−konzult
Top That: Úžasná kouzla. Vytvořil tým Top That. Přeložila Lenka Šplíchalová.

Bratislava, Príroda
Tepperwein, Kurt: Duchovní zákony. Poznání, pochopení, přijetí. Bratislava, Noxi
Tepperwein, Kurt: Vyšší škola hypnózy. Heterohypnóza – autohypnóza Bratislava, Noxi
Turček, Peter: Zakládání staveb. Bratislava, Jaga
Vaníček, Miroslav: Romská otázka v ČSR 1918–1927. Ružomberok, Katolícka uni−

verzita, 2005. Studia Scientifica Facultatis Paedagicae = Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty č. 68

Vaniš, Ludvík: Úvod do pedagogiky. Bratislava, Metodicko−pedagogické centrum
Velká barevná obrazová rodinná kuchařka. Žilina, Knižné centrum
VonderOhe, Kieth: Edgar Cayce – 200 inspirujících příběhů. Překlad: M. Židlický.

Bratislava, Eko−konzult
Vujity, Tvrtko: Viděl jsem peklo. Z maďarského originálu (Pokoli történetek) přeložila

Táňa Dimitrovová. Bratislava, Noxi
Wakefield, Dan: Očekávejte zázrak. Zázračné věci, jež se staly obyčejným lidem,

Bratislava, Eko−konzult
Webb, Peggy: Vzpomínky na Vánoce. Martin, Wist
Werich, Jan: Hefty, fóry, moudrosti. Bratislava, Motýľ
Zamarovský, Vojtech: Dějiny psané Římem. Bratislava, Perfekt
Záškodný, Přemysl: Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii): pub−

likace je výsledkem grantového projektu nadace Avenira… vycházejí ze
Smidakových principů, Bratislava, Didaktis

Publikácie nemeckej menšiny

Adamcová, Lívia: Geschichte der deutschen Sprache, Bratislava, Univerzita
Komenského

Barmherzigkeit Gottes deine Hoffnung und Rettung. Fragmente aus dem Tagebuch der
heiligen M. F. Kowalska. Zusammengesetzt von Johannes Jung, Košice−Myslava,
Typopress

Bellan, Stano: Tatra. Märchenhafte Berge der Slowakei, Karol Demuth et al. [graphis−
ches Design Vladimír Yurkovic; Übersetzung: Eva Smolíková], Banská Bystrica,
Spektrum Grafik

Bohušová, Zuzana: Kontrastive Phonetik Slowakisch – Deutsch. Segmente. Assimila −
tion, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela

Boldiš, Cyril: Der slovensky Kopov in der jagdlichen Praxis. Übersetzung Karol
Zemanovič, Žiar nad Hronom, Aprint

Cehlár, Michal: Bewertung der Mineralrohstofflagerstätten, Košice, Technická uni−
verzita

Der goldene Priwidzer [i. e. Priwitzer] Weg. Reiseführer. [Photo: Lukáš Grešner],
Prievidza, Mestský úrad

Die Lebensleiter. Gedichte aus den Jahren 1918 bis 1971 von Dmitrij Nikolajevitsch
Kusmin. [Auswahl und Vorwort sowie Herausgabe Wilma Brauneis; Übersetzung
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ins Deutsche: Gudrun Weissensteiner et al.]. Bratislava, Slovenská technická uni−
verzita

Die Slowakei in der UNESCO−Schatzkammer. [Banská Štiavnica, Ružomberok−
Vlkolínec, Spišské Podhradie, Bardejov]. [Übersetzung: Karolína Banghová],
Bratislava, RAX

Die Stadt Žilina und Umgebung. Der touristische Wegweiser. [Text: Ján Štofko, Peter
Štanský, Anna Dobošová; Übersetzung: Vladimír Makúch; Fotos: Ján Štofko et al.;
graphische Gestaltung: Tibor Suchánek], Žilina, Knižné centrum

Dugas, Dionýz [aut pht]: Historische Sehenswürdigkeiten in Prešov und seiner
Umgebung. Bilderführer. [Text: Dionýz Dugas; Fotografien: Dionýz Dugas und Ervín
Németh; Übersetzung: Magda Lazarová.] Vydavateľstvo: Sabinov, Dino

Dvořáková, Danica: Wirtschaftsdeutsch. Lesetexte und Übungen, Zvolen, Technická
univerzita

Ďurčo, Peter: Sprichwörter in der Gegenwartssprache, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a
Metoda

Gedankensplitter, Kežmarok, ViViT
Hallo, da sind wir! Lehrbuch, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
Hallo, da bin ich! Lehrbuch Basis, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
Hanušin, Ján: Trenčín und Umgebung. Zusammengestellt: Daniel Kollár [Übersetzung:

Roman Cvrkal; Fotografien: Ján Lacika et al.]. Bratislava, Dajama
Holčík, Štefan: Krönungsfeierlichkeiten in Pressburg. 1563–1830 [Übersetzung:

Helene Katriňáková]. Bratislava, Ikar
Hunsdorfer, Emmerich: Auf Pfaden der Erinnerung. Gedichte von Emmerich

Hunsdorfer, Kesmark, ViViT
Janiaková, Danica: Spaziergänge durch Bratislava. Ein illustrierter Stadtführer. [Über−

setzung: Katarína Klieštencová; Fotografien und Abbildungen: Mikuláš Červeňan−
ský et al.]. Bratislava, Perfekt

Krébesová, Juliana: Martin und seine Umgebung. Führer. [Übersetzung: Viliam
Mruškovič], Martin, Kozák−Press

Kokošková, Silvia: Deutsch für Ökonomiestudenten I., Bratislava, Ekonóm
Kozmová, Ružena: Sprechen, argumenten, diskutieren., Trnava, Univerzita sv. Cyrila a

Metoda
Lacika, Ján: Bratislava. Altstadt. Zusammengestellt von Daniel Kollár. [Übersetzung:

Roman Cvrkal.] Bratislava, Dajama
Lacika, Ján: Slowakei im Überblick. Übersetzung Roman Cvrkal, Bratislava, Príroda
Marczy, Oskar: Persönlichkeiten der Geschichte Kesmarks. Historischer Friedhof.

[Myšlienka a realizácia: Oskar Marczy, Mikuláš Lipták, dejiny mesta a význam
náhrobkov: Nora Baráthová]. Kežmarok, ViViT

Medina, Juan José Hernández: Germanische Spuren in Andalusien. Ein andalusisch−
deutscher Reiseführer im Fach−und Berufssprachenunterricht Deutsch im
Tourismusbereich, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela

Menzlová, Beáta: Hallo, da bin ich! 3. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
Menzlová, Beáta: Hallo, da bin ich! Lehrbuch neu, Bratislava, Orbis Pictus

Istropolitana
Mikroregion Pod Panským dielom: Touristischer Führer [Zusammensteller: Daniel

Baláž; Übersetzung: Jana Chrtianska et al.]. Slovenská Ľupča, Stiftung
„Mestečko“
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Nowack, Alexandra: Slowakei. [Text: Daniel Kollár; Übersetzung: Miroslava Nowack,
Anna Sokolovská]. Bratislava, Slovart

Ondrčková, Eva: Geschäftsverhandlungen. Bratislava, Ekonóm
Podolák, Peter [pht]: Kleine Fatra. Herausgeber: Daniel Kollár; [Übersetzung: Roman

Cvrkal; Fotografien: Ján Lacika, Peter Podolák]. Bratislava, Dajama
PSL (Považská Bystrica, Slovensko): Drehverbindungen. Lieferprogramm, Žilina,

Management Art
Rybár, Jozef: Slowakische Küche. [Übersetzung Zuzana Čiderová; Fotografie Martin

Kállay]. Bratislava, Slovart
Schau mal! Deutsch für Jugendliche mit Mittelstufenkenntnissen [autoren: Daniela

Hafnerová... [et al.]; illustrations: Tatiana Žitňanová; fotos: Anton Sládek].
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Sevruk, Boris: Niederschlag als Wasserkreislaufelement.Theorie und Praxis der
Niederschlagsmessung. Topoľčianky, END

Sisák, Ladislav: Probleme der deutschen Wortbildung und der Wortbildungsanalyse
aus rezeptiver Sicht, Prešov, Prešovská univerzita 

Sisák, Ladislav: Der Bau des Wortes im Deutschen. Morphemik und Wortbildung in
Analysen. Ein Lehr− und Arbeitsbuch, Prešov, Prešovská univerzita

Slowakei – Leben und Kultur. [Autoren: Jaroslav Čukan et al. Übersetzung: Božena
Horváthová; Fotos: Beňušková, Z. et al.]. Nitra, Universität des Konstantin des
Philosophen

Štúrovo – der kleine Stadtführer für die Westentasche. Šturovo, Vadaš
Tito, Ľudovít: Geschichte der deutschsprachigen Länder, Banská Bystrica, Univerzita

Mateja Bela
Tokár, Zdenko: Die Oecophoridae s. l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. Bestimmung –

Verbreitung – Habitat Bionomie, Bratislava, František Slamka
Turistische Sehenswürdigkeiten in Štúrovo und seiner Umgebung, Štúrovo, Mestský

úrad
Vajičková, Mária: Handbuch der deutschen Phraseologie unter fremdsprachendidak−

tischen Aspekten, Bratislava, Pädagogische Fakultät der Comenius−Universität
Vajičková, Mária: Lexikalisches Grundwissen in Sprachsystem und Sprachgebrauch.

Einführung in die Lexikologie der deuschen Gegenwartssprache, Bratislava,
Retaas

Wälzlager. Lieferprogramm, Žilina, Management Art
Wolf−Slameníkov, Stephan: Schemnitzer blutige Eisenbahn [Deutsche Übersetzung:

Marian Markus]. Štiavnická krvavá štreka, Kesmark, ViViT
Wolfgang, Mayer König: Grammatik der Seele. Prosa, Bratislava, Eurounion
Žemla, Alexander: Sehnsüchte und Proteste. Deutsch und slowakisch [ilustrácie Beat

Krapf], Košice, Vienala
Gabzdilová−Olejníková, Soňa [aut com]: Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch

1945–1953 v dokumentoch. [Autori: Soňa Gabzdilová−Olejníková, Milan Olejník,
Štefan Šutaj], Prešov, Universum

Bobrík, Miroslav: Nemecká menšina na Slovensku a jej telovýchovné a športové akti −
vity v rokoch 1918–1945, Bratislava, Vydavateľstvo STU

Pozsony. A Kárpáti Németek Múzeuma [fordította: Barczi László]. Komárno, KT Kiadó
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Publikácie rómskej menšiny

Magdolenová, Kristína: Duj lumi, Košice, Rómska tlačová agentúra
Na daras le straškostar! Nebojíme sa strašiaka! (Charno vakeriben u informindo andro

svetos pal o drogi vaš o romane čhavore): (krátky sprievodca a informátor svetom
drog pre rómske deti). Autorka odborného textu Iveta Martinčeková; úvod Stanislav
Bebjak.Bratislava, Regent

Pherasuňi abeceda, Košice, Projekt schola
Phurikane giľa. Ancient Roma songs [Editor: Jana Belišová; photos: Daniela

Rusnoková, Jana Belišová; ilustrácie: Jaroslav Beliš]. Bratislava, Žudro
Ravasz, József: Cigányország (Tanmesék). Dunaszerdahely, Szlovákiai Romák Író− és

Művészeti Társasága
So vakeres?, alebo, Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi [Projekt

Interface. Eitor: Kristína Magdolenová]. Košice, Rómska tlačová agentúra
Šándor, Ján: Ciglianka, Trnava, HKPS
Lazell, David: Gypsy from the forest. Róm nad zlato. Životný príbeh medzinárodného

evanjelizátora Gipsyho Smitha (1860–1947). [S predslovom od Thomasa Actona];
[preklad: N. Lučanská a Ľ. Križanová]. Bratislava, Slovenské evanjelizačné stre−
disko pre masmédiá. Cesty k zvyšovaniu socializácie rómskeho etnika. Zborník
príspevkov z pracovného seminára: Lipovce 15.–16. decembra 2004. [Editori:
Ladislav Horňák, Iveta Scholtzová]. Prešov, Prešovská univerzita

Matlovič, René: Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu.
[VEGA č. 1/0367/03 Vývojové tendencie regionálnych komplexov a východného
Slovenska v období globalizácie a transformácie slovenskej spoločnosti a ich
potenciál pre ďalší rozvoj]. Prešov, Prešovská univerzita

Poláková Eva [aut edt]: Postavenie a rola rómskej ženy v spoločnosti. [Projekt VEGA
SR č. 1/008/03], Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Farkašová, Eva – Kretová, Elena: Rómske deti z pohľadu psychológie v prácach
VÚDPAP

Bratislava, VÚDPaP, Horňák, Ladislav: Rómsky žiak v škole, Prešov, Prešovská uni−
verzita

Ravasz, Jozef: Identita Rómov na Žitnom ostrove. Dunajská Streda, Spolok rómskych
spisovateľov a umelcov na Slovensku

Popper, Miroslav: Intimita a zdravie. Príručka pre preventívnu prácu s Rómami v
oblasti sexuálneho zdravia. Vyd. pre Nadáciu otvorenej spoločnosti – OSF
Bratislava, Bratislava, Jaspis

Možnosti čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu pre riešenie problémov rómskych
komunít. [Editor: Martina Gajdošová]. Prešov, Krajský úrad

Hancock, Ian: My rómsky národ, Bratislava, Petrus
Kovačič, Vincent: Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej

spoločnosti. Vydané pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univer −
zity a pre Ústav pre rodinu FZSP, o.z., Bratislava, Kontakt plus

Henzélyová, Aurélia: Prvé kroky k choreografii ľudového tanca pre Rómov, Bratislava,
Národné osvetové centrum

Vaníček, Miroslav: Rómska otázka v ČSR 1918–1927. Studia Scientifica Facultatis
Paedagicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty č. 68, Ružomberok, Katolícka
univerzita 
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Publikácie rusínskej a ukrajinskej menšiny

50 rokiv Kafedry ukrajins´koji movy i literatury. Filsofs´koho fakul´tetu Prjašivs´koho
universytetu 1953–2003, Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Dacej, Vasiľ: Ja tut vypadkovo. Bratislava, Dafons
Hríb, Ján: Litaraturna vychova pro 9. klasu osnovnych škol iz navčanem rusyn’skoho

jazyka. Prjašiv, Rusyn i Narodny novynky
Hríb, Ján: Rusyn’skyj jazyk pro 9. klasu osnovnych škol iz navčanem rusyn’skoho jazy−

ka. Prjašiv, Rusyn i Narodny novynky
Jabur, Vasiľ: Rusyn’skyj jazyk u zerkalji novych pravyl pro osnovny i serednji školy z

navčanem rusyn’skoho jazyka, Prjašiv, Rusyn i Narodny novynky
Jabur, Vasyľ: Rusyn’skyj jazyk pro 4. klasu serednich škol iz navčanëm rusyn’skoho

jazyka, Prjašiv, Rusyn i Narodny novyky
Kubek, Emil 1857–1940: Narodny Povísti i Stichi (Národné povesti a básne).Výber.

Prešov, Petra
Literárne talenty. Regionálna súťaž amatérskych literárnych tvorcov v jazyku ukrajin−

skom 1993–2005. [Zost.: Mária Firkaľová.] Humenné, Vihorlatská knižnica
Smolej, Štefan: Ne han’b sja, Rusyne!(Zbornyk patriotičnoj poezjiji), Prjašiv, Rusyn i

Narodny novynky
Suchyj, Štefan: Rusyn’ska literatura pro 4. klasu serednich škol iz navčanëm

rusyn’skoho jazyka, Prjašiv, Rusyn i Narodny novynky
Zbihlej, Josyf: Perechresnyj dopyt. [ilustraciji Ladislav Cuper], Prjašiv, Vydavnyctvo

Cuper
Vyznačny pro Rusyniv. (Zbornyk referativ iz midžinarodnoho naučnoho seminarja k 110

rokam od začatja navčanja v Hrekokatolyc’kij rus’kij učitel’skij seminariji i 80 rokiv
od kupljinja Rus’koho domu v Prjašovi).  Zostavytelji: Havryjil Beskyd, Aleksander
Zozuljak

Prjašiv, Svitovyj kongres RusynivKruško, Štefan [com aut.]: Encyklopedický slovník.
Povojnový transfer obyvateľstva v strednej Európe v 40. rokoch so zameraním na
presídlenie a optáciu občanov Československa do ZSSR v roku 1947., Prešov,
Koordinačný výbor reoptántov v Slovenskej republike

Džupinková, Zuzana [com]: Fedor Lazorík 1913–1969. Personálna bibliografia.,
Prešov, Štátna vedecká knižnica

Ňachajová, Mária [zos.]: Michal Roman. Personálna bibliografia, Prešov, Štátna
vedecká knižnica

Firkaľová, Mária [com]: Ponuka Vihorlatskej knižnice v Humennom. Ukrajinská lite −
ratúra na Slovensku. Humenné, Vihorlatská knižnica

Publikácie židovskej menšiny

Sulaček, Jozef: Biele plášte. Tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období
druhej svetovej vojny, Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry

Juríčková, Valéria: Bolo vám povedané, ale… (Kresťanstvo ako ho nepoznáš), Prešov,
Petra

Salner, Peter: Cesty k identite. [VEGA č. 2/5105/25], Bratislava, Zing Print
Malka, Victor: Kniha židovských prísloví, Bratislava, Ikar
Bacry, Henri: Dopisy Samuelovi. Dopisy pro bar micvu, Bratislava, Zing Print
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Hirsch, Isidor: Maimonides, osobnosť a dielo, Bratislava, Múzeum židovskej kultúry.
Judaica Slovaca zv. č. 73. Vyd. na počesť 800. výr. narodenia Mojžiša 

Meisels, Vera: Moje vytrhnuté korene. Bratislava, Slovenské národné múzeum –
Múzeum židovskej kultúry. Judaica Slovaca zv. 71

Stern, Max: Známka môjho života, Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry.
Judaica Slovaca zv. č. 72

Kamenická, Viera [pht]: Metamorfózy memoriálu Chatama Sofera v Bratislave,
Bratislava, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry. Judaica
Slovaca č. 75

Dni židovskej kultúry, (2004: Kežmarok, Slovensko): Žili medzi nami. Zborník referá−
tov zo seminára III. Dní židovskej kultúry v Kežmarku 2004, Kežmarok, Múzeum.
[Čiast. text poľ.]

Publikácie chorvátskej menšiny

Jankovič, Ján: Lijepa naša je aj naša. Pamätnica na počesť 170. výročia Miha no vi −
ćovej básne Horvatska domovina – Lijepa naša a 100. výročia jej prvého sloven−
ského znenia. [Ilustrácie a kresba na obálke: Naďa Rappensbergerová−Jankovi −
čová; obálka a výtvarno−technické spracovanie: Juraj Jankovič]. Bratislava, Juga

Kučerová, Kvetoslava: Slovaci u Hrvatskoj.(Od početaka naseljavanja), [Hrvatski pri−
jevod Ružica Vinčak]. Martin, Matica slovenská

Publikácie poľskej menšiny

Adamko, Rastislav: Kantylacje liturgiczne w Mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980
roku

Levoča, MTM
Bloński, Tadeusz: Eury Art 2005, Košice, Poľský klub – Spolok Poliakov a ich priateľov

na Slovensku – Región Košice, Lacika, Ján [aut pht]: Bratysłava. Stare Miasto
Opracowal: Daniel Kollár: [Przekład: Ryszard Juchniewicz], Bratislava, Dajama
Lacika, Ján: Słowacja v pigułce. Translation Maria Magdalena Nowakowska,

Bratislava, Príroda
Moja mała ojczyzna. Baśnie, podania, legendy: prace nagrodzone i wyróżnione w

konkursie literackim w ramach projektu „Miejsca od innych droższe“.[Wstęp i
redakcja Teresa Leśniak]

Krosno: Krośnieńska Biblioteka Publiczna V Prešove, Knižnica P. O. Hviezdoslava
Słowacja w skarbnicy UNESCO. [Banská Štiavnica, Ružomberok−Vlkolínec, Spišské

Podhradie, Bardejov].[Tłumaczenie: Zbyhněv Stebel, Renata Majerčíková],
Bratislava, RAX

Turisticzne atrakcje w Šturovie i okolo, Štúrovo, Mestský úrad
Złoty szlak Prievidzy. Turystyczny przewodnik. [photo: Lukáš Grešner], Prievidza,

Mestský úrad

Publikácie bulharskej menšiny

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Eva
Krekovičová, Vladimír Penčev (eds.). Bratislava, Veda, 2005
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2. KÖZ ÉLE TI KRÓ NI KA 2005 – A SZLO VÁ KI AI NEM ZE TI ÉS ET NI KAI KI −
SEBB SÉ GEK LEG FON TO SABB TÁR SA DA LOM PO LI TI KAI ÉS KUL TU RÁ LIS ESE −
MÉ NYEI

2.1. A ma gyar ki sebb ség

Ja nu ár 6–7., Sza bad ka (Szer bia−Mon te neg ró) – A ha tá ron tú li ma gyar szer ve ze tek a
2004. de cem ber 5−i ma gyar or szá gi ket tős ál lam pol gár ság ról szó ló nép sza va zás sal
kap cso la to san két na pos ta nács ko zást tar tot tak. A Ma gyar Ko a lí ció Párt ja ne vé ben a
zá ró nyi lat ko za tot Bugár Bé la ír ta alá.

Ja nu ár 13., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Bugár Bé la, az MKP el nö ke Bu da pes ten tár −
gyalt Mádl Fe renc ma gyar köz tár sa sá gi el nök kel, Gyurcsány Fe renc ma gyar mi nisz ter −
el nök kel, Szi li Ka ta lin ma gyar ház el nök kel és So mo gyi Fe renc ma gyar kül ügy mi nisz ter −
rel a 2004. de cem ber 5−i ket tős ál lam pol gár ság ról szó ló nép sza va zás kap csán ki ala −
kult hely zet ről. 

Ja nu ár 17., Po zsony – Mikuláš Dzurin da szlo vák kor mány fő, Ivan Gaš parovič szlo vák
köz tár sa sá gi el nök és Pavol Hrušovský szlo vák par la men ti el nök kö zös nyi lat ko zat ban
uta sí tott el bár mi ne mű au to nó mia tö rek vést Szlo vá ki á ban.

Ja nu ár 19., Dunasz er da he ly – Meg szűnt az Ifi ma ga zin, az egyet len or szá gos ter jesz −
té sű szlo vá ki ai if jú sá gi lap. A 3000 pél dány szám ban meg je lent hav i lap ki adó ja a he −
lyi Tashy Agro trade Kft. volt.

Ja nu ár 20., Po zsony – Ki ke rült a szlo vák kul tu rá lis mi nisz té ri um ha tás kö ré ből a ki −
sebb sé gi kul tú rák fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos kér dés kör. A szlo vák kor mány dön té −
se ér tel mé ben ezen té má val Csáky Pál em ber jo gi és ki sebb sé gi ügye kért fe le lős mi −
nisz ter el nök−he lyet tes fog lal ko zik majd a to váb bi ak ban.

Ja nu ár 28., Bu ka rest (Ro má nia) – Csáky Pál, a szlo vák kor mány al el nö ke, meg be szé −
lést foly ta tott Markó Bé lá val, a ro mán kor mány al el nö ké vel. A ta lál ko zón töb bek közt
szó ba ke rült a ki sebb sé gi jog ál lá sá ról szó ló tör vény ter ve zet is, amely nek ki dol go zá sa
mind két or szág ban fo lya mat ban van. 

Ja nu ár 28., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Bí ró Ág nes a szlo vák kul tu rá lis mi nisz té ri um
ál lam tit ká ra ta lál ko zott Vass La jos ma gyar kul tu rá lis ál lam tit kár ral. A meg be szé lé se −
ken a szlo vák–ma gyar kul tu rá lis ve gyes bi zott ság mun ka ter vé ről volt szó.

Ja nu ár 31., Po zsony – A ko má ro mi Selye Já nos Egye tem ko ráb bi meg bí zott ve ze tő je,
Al bert Sán dor át vet te rek to ri ki ne ve zé sét Ivan Gaš parovič köz tár sa sá gi el nök től.



Feb ru ár 4., Nagy kür tös – Ombuds mani iro da nyílt a vá ros ban, amely nek át adá sán je −
len volt Pavel Kan dráč szlo vá ki ai em ber jo gi biz tos is.

Feb ru ár 11., Galán ta – Bá lint Pa ta ki Jó zsef, a Ha tá ron Tú li Ma gya rok Hi va ta lá nak el −
nö ke és Zsille Bé la, a Páz mány Pé ter Ala pít vány ügy ve ze tő je alá ír ták a 2004/2005−
ös tan év re vo nat ko zó ok ta tá si, ne ve lé si, va la mint tan könyv és tan esz köz−tá mo ga tá si
szer ző dést. A szer ző dés ér tel mé ben mint egy 200 mil lió ko ro nát osz ta nak szét szlo vá −
ki ai ma gyar ok ta tá si in téz mé nyek közt.

Feb ru ár 15., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Az Or szág gyű lés el fo gad ta a Szü lő föld Alap −
ról szó ló jog sza bályt. A Ma gyar Ko a lí ció Párt ja a jog sza bál  lyal kap cso lat ban ki fo gá sol −
ta, hogy a tör vényt a kül ho ni ma gyar ság meg kér de zé se nél kül el ké szí tett for má ban
hagy ták jó vá.

Feb ru ár 17., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma és a Fó rum Ki sebb ség −
ku ta tó In té zet ko má ro mi Et no ló gi ai Köz pont ja kö zös szer ve zé sé ben Szak rá lis Kis em −
lé kek Dél−Szlo vá ki á ban cím mel ki ál lí tás nyílt a Brämer−kúria ga lé ri á já ban. 

Feb ru ár 17., Ko má rom – A Selye Já nos Egye tem öt éves fej lesz té si ter vé ről tár gyalt
Csáky Pál mi nisz ter el nök−he lyet tes, Szi ge ti Lász ló ok ta tás ügyi ál lam tit kár, Al bert Sán dor
rek tor és Bauer Edit, a Selye Já nos Egye te mért Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke.

Feb ru ár 24., Kirá ly helmec – Helme ci Hí rek cím mel új re gi o ná lis lap je lent meg
a Mailáth Kör Pol gá ri Tár su lás ki adá sá ban. 

Feb ru ár 24–25., Somor ja – Iden ti tás prob lé mák a 21. szá zad ban cím mel nem zet kö zi
kon fe ren cia zaj lott a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet szer ve zé sé ben, me lyen a tár sa da −
lom tu dó sok az egyé ni és kol lek tív azo nos ság tu dat kér dé se i ről tar tot tak elő adá so kat.

Feb ru ár 28., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Kö zös ma gyar–szlo vák kor mány ülés meg tar −
tá sát ja va sol ta Baráth Ete le eu ró pai ügye kért fe le lős tár ca nél kü li mi nisz ter Csáky Pál
szlo vák mi nisz ter el nök−he lyet tes nek a nem ze ti fej lesz té si ter vek egyez te té sét il le tő en.
Csáky és Baráth az Eu ró pai Unió 2007–2013−ra vo nat ko zó fej lesz té si és pénz ügyi
pers pek tí vá i ról is tár gyalt.

Már ci us 1–31., Ér sek új vár – Meg ren dez ték a XXXVI. Czuc zor Ger gely Iro dal mi és Kul −
tu rá lis Na po kat.

Már ci us 1., Po zsony – A szlo vák kor mány tár gyalt a szlo vá ki ai Nagyszelmec és az uk −
raj nai Kisszel menc köz ti ha tár át ke lő meg nyi tá sá val kap cso la tos te en dők ről.

Már ci us 1., Po zsony – Győr fi Csa ba Ma gyar or szág szlo vá ki ai nagy kö ve te meg nyi tot ta
a Carl ton Szál ló ban ren de zett Ma gyar Hó nap ren dez vényt, mely nek cél ja Szlo vá kia és
Ma gyar or szág köz ti gaz da sá gi és kul tu rá lis kap cso la tok erő sí té se.

Már ci us 3., Po zsony – Csáky Pál, em ber jo gi és ki sebb sé gi ügye kért fe le lős mi nisz ter −
el nök−he lyet tes, a Ko a lí ci ós Ta nács elé ter jesz tet te a ki sebb sé gi kul tú rák fi nan szí ro −
zá sá ról szó ló tör vény ter ve ze tet.
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Már ci us 3., Győr (Ma gyar or szág) – A bősi víz lép cső ál tal fel ve tett, Ma gyar or szág és
Szlo vá kia kö zöt ti el len té tes ál lás pont ok ren de zé sé ről tar tott meg be szé lést  Dominik
Kocinger szlo vák kor mány meg bí zott és Erdey Györ gy ma gyar kör nye zet vé del mi és víz −
ügyi ál lam tit kár.

Már ci us 4., Kas sa – A Thália Szín ház be mu tat ta Do bos Lász ló Föl dön fu tók cí mű re gé −
nyé nek szín pa di vál to za tát.

Már ci us 4., Nyi tra – Az MKP Nyi trai Ke rü le ti Ta ná csa el fo gad ta  Fe hér Mik lós ke rü le ti
el nök le mon dá sát, mely nek előz mé nyei a párt re gi o ná lis alap szer ve zet ében fel me rült
éles sze mé lyi el len té tek vol tak.

Már ci us 4., Po zsony – Bugár Bé la, az MKP el nö ke a Ma gyar Ál lan dó Ér te kez let ös  sze −
hí vá sá ra kér te meg Gyurcsány Fe renc ma gyar mi nisz ter el nö köt.

Már ci us 10., Pécs (Ma gyar or szág) – Per hács Já nos pro fes  szort, a nyi trai Kons tan tin
Egye tem ta ná rát a Pé csi Tu do mány egye tem dísz dok to rá vá avat ták.

Már ci us 11 Nagyszel menc, Kirá ly helmec – Csáky Pál mi nisz ter el nök−he lyet tes ke let−
szlo vá ki ai kör úton járt. Csáky Pál töb bek közt lá to ga tást tett Nagyszel men cen is, ahol
meg te kin tet te a ha ma ro san meg nyi tás ra ke rü lő Nagyszelmenc–Kisszelmenc ha tár át −
ke lő épí té si mun ká la ta it.

Már ci us 17., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u ma és a Fó rum Ki sebb ség −
ku ta tó In té zet kö zös szer ve zé sé ben a Brämer−kúriában mu tat ták be a Fó rum Ki sebb −
ség ku ta tó In té zet és a Lil i um Aurum Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je lent Ma gya rok
Szlo vá ki á ban (1989–2004) c. ki ad ványt, amely a szlo vá ki ai ma gyar ság el múlt más fél
év ti zed ét fog lal ja ös  sze. 

Már ci us 17–18., Dunasz er da he ly – A Vám béry Pol gáry Tár su lás szer ve zé sé ben ren −
dez ték meg az V. Vám béry Na po kat.

Már ci us 18., Po zsony – Mikuláš Dzurin da szlo vák kor mány fő le ve let írt Gyurcsány Fe −
renc ma gyar kor mány fő nek a szlo vák–ma gyar alap szer ző dés alá írá sá nak 10. év for du −
ló ja al kal má ból.

Már ci us 18., Po zsony – Duka−Zólyomi Ár pád le mon dott a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja el nök −
he lyet te si poszt já ról, mert Nem ze ti Em lé ke zet Hi va ta la ál tal köz zé tett kom mu nis ta
ügy nök lis tán sze re pelt a ne ve. 

Már ci us 18., Ipoly híd vég – Ipoly−hi dak Új já épí té sé ért pol gá ri tár su lás ren de zé sé ben szak −
mai fó ru mot tar tot tak az Ipoly−hi dak új já épí té sé nek le he tő sé ge i ről. A hi dak új já épí té se lé −
nye ge sen hoz zá se gí te né az Ipoly men ti ré gió tár sa dal mi−gaz da sá gi fel emel ke dé sét.

Má jus 20–21., Ko má rom – A Di ák há ló zat a Selye Já nos Egye tem Hall ga tói Ön kor −
mány za tá val és az Agora Iro dá val kö zö sen ren dez te meg az I. Fel vi dé ki Tu do má nyos
Di ák kö ri Kon fe ren ci át.

253A magyar kisebbség



Áp ri lis 1., Somor ja – A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet szer ve zé sé ben ke rült sor
a Szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ta lál ko zó cím mel meg hir de tett ren dez vény so ro zat
újabb ta nács ko zá sá ra, amely nek köz pon ti té má ja ez út tal a szlo vá ki ai ma gyar fel ső ok −
ta tás hely ze te volt.

Áp ri lis 5., Ko má rom – A Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u má ban ren dez vény so −
ro zat tal em lé kez tek meg a Kas sai Kor mány prog ram 60. év for du ló já ra, ame lyen töb −
bek közt Vad ker ty Ka ta lin, Szar ka Lász ló és Šte fan Šutaj tör té né sz tar tott elő adást az
1945–1948 kö zöt ti idő szak ról és a szlo vá ki ai ki sebb sé gek vi szon tag sá ga i ról.

Áp ri lis 6., Bu da pest (Ma gyar or szág) – A ma gyar kor mány dön té se ér tel mé ben 2006.
ja nu ár 1−jé től je len tő sen meg kön  nyí tik a ma gyar ál lam pol gár ság meg szer zé sét azon
ha tá ron tú li ma gya rok szá má ra, akik sze ret né nek le te le ped ni Ma gyar or szá gon.

Áp ri lis 6., Po zsony – A. Nagy Lász ló a szlo vák par la ment em ber jo gi bi zott sá gá nak el −
nö ke ta lál ko zott az Eu ró pa Ta nács kül dött sé gé vel, mely a ki sebb sé gi ke ret−meg ál la po −
dá sok el len őr zé sé nek cél já ból ér ke zett Szlo vá ki á ba. A. Nagy Lász ló a ta lál ko zón el −
mond ta, hogy Szlo vá ki á ban to vább ra is hi ány zik az át fo gó ki sebb sé gi tör vény, va la −
mint nincs jog sza bály a nem ze ti sé gi kul tú ra fi nan szí ro zá sá ról.

Áp ri lis 9–10., Rozs nyó – Vál to zó vi lág – vál to zó is ko la – hasz nál ha tó tu dás cím mel ren −
dez ték meg a a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok XI. Or szá gos Ta lál ko zó ját.

Áp ri lis 12., Fü lek – Te rü let fej lesz té si le he tő sé gek Nóg rád ban té má val kap cso la to san
kon fe ren ci át tar tot tak, ame lyen részt vett töb bek közt Gyurovszky Lász ló ré gió fej lesz −
té si mi nisz ter és Pomóthy Lász ló, a gaz da sá gi tár ca ál lam tit ká ra is.

Áp ri lis 12., Kas sa – Márai Sán dor szü le tés nap ján elő ször he lyez het tek el ko szo rú kat
az író 2004 no vem be ré ben fel ál lí tott szob rá nál. Ün ne pi be szé det Czék mán Im re,
a Ma gyar Köz tár sa ság kas sai fő kon zul ja mond ta.

Áp ri lis 17., Ko má rom – A Szent And rás−temp lom ban tar tot ták meg a 16. Ima na pi
szent mi sét, ame lyet Orosch Já nos poz sony– nagys zom bati se géd püs pök ce leb rált.

Áp ri lis 18., Ko má rom – A Szlo vá kia Ma gyar Szü lők Szö vet sé ge hon la pot in dí tott a ha −
té ko nyabb in for má ció áram lás vé gett a ki sebb sé gi ma gyar po pu lá ció fe lé.

Áp ri lis 21, Kis kür tös, Lo sonc – Mikuláš Dzurin da kor mány fő je len lét ében ipa ri par kok
épí té sé nek ün ne pé lyes alap kő le tét ele i re ke rült sor az or szág mun ka nél kü li ség gel leg −
in kább súj tott ré gi ó já ban.

Áp ri lis 21–24., Ri ma szom bat – Tom pa Mi hály köz té ri szob rá nak meg ko szo rú zá sá val
in dult út já ra a XIV. Tom pa Mi hály Vers− és Pró za mon dó Ver seny.

Áp ri lis 24., Po zsony – Éle té nek 88. évé ben el hunyt Si ma Fe renc nyel vész, a po zso nyi
Come nius Egye tem ma gyar tan szék ének nyu gal ma zott docense.
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Áp ri lis 28–31., Put nok (Ma gyar or szág) – Gömör fó kusz ban cím mel ke rült meg ren de −
zés re a VII. Gömör Ex po Szlovák–Magyar Ki ál lí tás és Vá sár.

Áp ri lis 28., Besz ter ce bá nya – Szi ge ti Lász ló nak, a Kalligram Könyv ki adó ala pí tó já nak,
ítél ték oda az el ső al ka lom mal ki osz tás ra ke rü lő és a vi seg rá di or szá gok kul tu rá lis tár −
ca ve ze tői ál tal ala pí tott Nem zet kö zi Vi seg rá di Dí jat. A dí jat Ru dolf Chmel, Szlo vá kia
kul tu rá lis mi nisz te re nyúj tot ta át.

Áp ri lis 30., Dunasz er da he ly – A szlo vák–ma gyar ha tár men ti tér ség ben el ső ként ke rült
ha tá ron át nyú ló fog lal koz ta tá si együtt mű kö dés meg kö té sé re. A mun ka nél kü li ség
csök ken té se és a fe ke te mun ka vis  sza szo rí tá sa vé gett, va la mint egy szlo vák–ma gyar
mun ka hely−adat bá zis ki ala kí tá sá ról írt alá együtt mű kö dé si szer ző dést a Dunasz er da −
he lyi Kör ze ti Mun ka−, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Hi va tal a Győr−Moson−Sopron Me gyei
Mun ka ügyi Köz pont tal. 

Áp ri lis 30., Udvard – Meg ren dez ték a szlo vá ki ai ma gyar hely tör té né szek or szá gos ta −
lál ko zó ját, mely nek té má ja a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du ló ja volt.
A 2005. évi Pát ria−dí jat Dana j ka La jos (Felsőszeli) és Sán dor Já nos (Kolon)
kelytörténész kap ta.

Má jus 1., Széc sénkovác si, Pöstény pusz ta (Ma gyar or szág) – A kö zel jö vő ben meg épí −
ten dő nyolc Ipoly−híd alap kö vét he lyez te el az Ipoly−par ti Eu ró pa Na pok ün nep ség so ro −
zat nyi tá nya ként Szi li Ka ta lin, a ma gyar or szág gyű lés el nö ke és Bugár Bé la, a szlo vák
par la ment al el nö ke.

Má jus 1., Pá pa (Ma gyar or szág) – Kö zép ko ri temp lo mok a Csal ló köz ben cím mel ki ál lí −
tás nyílt a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet – Bib lithe ca Hun gar i ca gyűj te mé nyé ből.

Má jus 4., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Ki emel ke dő tu do má nyos te vé keny sé gé ért Lisz −
ka Jó zsef nép rajz ku ta tó Arany Já nos−dí jat vett át a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án. 

Má jus 5., Ri ma szom bat – Az egy ko ri zsi na gó ga he lyén em lék mű vet lep lez tek le
a holokauszt ál do za ta i nak em lé ké re.

Má jus 6., Dunasz er da he ly – Ha to dik al ka lom mal ren dez ték meg a Csal ló kö zi Szí nes
Ce ru zák nem zet kö zi gyer mekra jz versenyt.

Má jus 6., Dunasz er da he ly – A Csal ló köz fes tő jé nek, Jani ga Jó zsef nek élet mű−ki ál lí tá −
sa nyílt meg a Kor társ Ma gyar Ga lé ri á ban. 

Má jus 10., Po zsony – A Ma gyar Köz tár sa ság Po zso nyi Kul tu rá lis In té ze té nek élé re
Krasztev Pé tert ne vez ték ki, aki e posz ton Cim bal mosné Mol nár Évát vál tot ta fel. 

Má jus 12., Po zsony – A Szlo vák Köz tár sa ság Ezüst plaket tjét ado má nyoz ta Csáky Pál
mi nisz ter el nök−he lyet tes ki lenc szlo vá ki ai ma gyar sze mé lyi ség nek (Hasák Vil mos,
Fukári Va lé ria, Szűcs Bé la, Tóth Elem ér, H. Mé szá ros Er zsé bet, Szobiné Ke re kes Esz −
ter, Hlavács Má ria, Rács Ka ta lin, Nagy Ilo na).
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Má jus 12–13., Nagyka pos – A Nagyka posi Re gi o ná lis Vál lal ko zás fej lesz té si Szö vet ség
szer ve zé sé ben két na pos kon fe ren ci á ra ke rült sor Kis− és kö zép vál lal ko zók hely ze te az
EU−bővítést kö ve tő en cím mel. A kon fe ren ci án el hang zott elő adá sok a szlo vá ki ai ma −
gya rok ál tal la kott és gaz da sá gi lag el ma ra dott ré gi ók, il let ve te le pü lé sek fej lesz té si le −
he tő sé ge i ről szól tak.

Má jus 13., Somor ja – Szü lő föld ön az In for má ci ós Tár sa da lom ba cím mel nem zet kö zi
kon fe ren ci á ra ke rült sor a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet szer ve zé sé ben. A kon fe ren −
cia ke re té ben ad ták át az el ső szlo vá ki ai eMagyar pon tot a somor jai vá ro si könyv tár −
ban, amely egy 21 pont ból ál ló szlo vá ki ai há ló zat ré sze ként – dél−szlo vá ki ai ma gyar
vá ro sok ban – fog ja szol gál ni a ma gyar nyel vű in for má ció ter jesz tést. A somor jai
eMagyar pont át adá sán részt vett Ko vács Kál mán ma gyar in for ma ti kai és táv köz lé si
mi nisz ter, va la mint Bugár Bé la, a Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak el nö ke.

Má jus 14., Bor si, Bodrogk eresztúr (Ma gyar or szág) – 163 szlo vá ki ai és ma gyar or szá gi
ver seny ző rész vé te lé vel ke rült meg ren de zés re az I. Rá kó czi Mara ton. 

Má jus 16., Po zsony – Szá zad szor ke rült szín pad ra az öt ven éves If jú Szivek Ma gyar
tánc is ko la cí mű mű so ra. 

Má jus 21., Csic só – At ti la hun ki rály el ső szlo vá ki ai köz té ri szob rá nak ava tá sá ra ke −
rült sor.

Má jus 26., Keny hec – Ivan Gaš parovič szlo vák köz tár sa sá gi el nök lá to ga tást tett a
keny he ci ipa ri park ban. 

Má jus 27., Bu da pest (Ma gyar or szág) – A Szép írók Tár sa sá ga Szép írók Dí já val ju tal −
maz ta Gren del La jos írót a Má tyás Ki rály New Hont ban cí mű re gé nyé ért.

Má jus 28., Andód – Fel avat ták a fa lu szü lött jé nek, Czuc zor Ger gely köl tő nek, nyel vész −
nek és iro dal már nak köz té ri szob rát.

Má jus 29., Ko má rom – A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti kö zös ség ér de ké ben ki fej tett több
év ti ze des iro dal mi, pub li cisz ti kai és köz éle ti te vé keny sé gé ért Konc sol Lász ló nak ado −
má nyoz ták a szlo vá ki ai ma gyar par la men ti kép vi se lők ál tal ala pí tott Pro Pro bi tate –
Helyt ál lá sért Dí jat.
Má jus 29., Búcs – A köz ség köz pont já ban fel avat ták az Es ter házy−em lék par kot és Es −
ter házy Já nos el ső szlo vá ki ai köz té ri em lék mű vét.

Má jus 30–június 3., Dunasz er da he ly – 30. al ka lom mal ren dez ték meg a szlo vá ki ai
ma gyar gyer mek szín ját szás leg na gyobb fesz ti vál ját, a Du na Men ti Ta vaszt.

Má jus 30., Fü lek – Éle té nek 78. évé ben el hunyt Mede Gab ri el la, a szlo vá ki ai ma gyar
ama tőr szín ját szás ki emel ke dő alak ja.

Jú ni us 1., Po zsony – Az Új Szó fő szer kesz tői poszt ján vál to zás tör tént, Kocúr Lász lót
Mol nár Nor bert vál tot ta fel.
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Jú ni us 2–4., Kolon – A nyi trai Kons tan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka rán
mű kö dő Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék szer ve zé sé ben név ta ni kon fe ren ci á ra ke −
rült sor.

Jú ni us 4., Rozs nyó – Két szlo vák új fa sisz ta szer ve zet mint egy 70 tag ja a tri a no ni bé −
ke dik tá tum alá írá sá nak év for du ló ján ma gyar el le nes fel vo nu lást tar tott.

Jú ni us 5. Kas sa – A Ma gyar Köz tár sa ság Ér dem rend Lo vag ke reszt jét ado má nyoz ta Köves −
di Sza bó Má ri á nak, a kas sai Thália Szín ház mű vész nő jé nek Mádl Fe renc ma gyar ál lam fő.

Jú ni us 8., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tú ra Mú ze u má ban dél−szlo vá ki ai fa fa ra −
gók ki ál lí tá sa nyílt meg Fá ból fa ra gott cso da cím mel.

Jú ni us 9–10., Somor ja – A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet és a bu da pes ti Te le ki Lász −
ló Ala pít vány kö zös ren de zé sé ben nem zet kö zi ki sebb ség tör té ne ti kon fe ren cia zaj lott
le In teg rá ci ós stra té gi ák a ma gyar ki sebb sé gek tör té ne té ben cím mel. A kon fe ren ci án
8 or szág ból (Ma gyar or szág, Uk raj na, Szer bia, Szlo vé nia, Ro má nia, Szlo vá kia, Olasz or −
szág, USA) több mint 30 ku ta tó vett részt, akik kö zül mint egy hú szan tar tot tak elő −
adást. A kon fe ren cia fel vo nul tat ta a ma gyar ki sebb sé gek tör té ne té vel fog la ko zó ku ta −
tá sok leg újabb ered mé nye it.

Jú ni us 10., Nyi tra – A Nyi trai ke rü let ben négypár ti szlo vák nagy ko a lí ci ós szer ző dést
kö töt tek a HZDS, a Smer, az SDKÚ és a KDH kép vi se lői a ke rü le ti ön kor mány za ti vá −
lasz tá sok ra az zal a cél lal, hogy gyen gít sék az MKP po li ti kai ere jét a ke rü le ti ön kor −
mány zat ban. Ezen ko a lí ci ó hoz a ké sőb bi ek ben tár sult a na ci o na lis ta SNS is.

Jú ni us 11., Nagytárkány – Em lék mű vet avat tak az el ső vi lág há bo rút le zá ró tri a no ni bé −
ke szer ző dés 85. év for du ló ja al kal má ból.

Jú ni us 11., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Fran tišek Mik loško ke resz tény de mok ra ta po li −
ti kust, a po zso nyi par la ment volt el nö két Mádl Fe renc ma gyar köz tár sa sá gi el nök a
nem zet kö zi Szent Adal bert−díj jal tün tet te ki a ma gyar par la ment ben. A díj át adá son
Fran tišek Mik loško bo csá na tot kért a szlo vá ki ai ma gya rok tól azért, mert a cseh szlo −
vák ál la mi szer vek a kol lek tív bű nös ség re hi vat koz va a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő −
en meg hur col ták a ki sebb sé gi ma gya ro kat.

Jú ni us 11., Zsély – Szü lő fa lu já ban 70. élet év ében el hunyt Zs. Nagy La jos köl tő, pub −
li cis ta.

Jú ni us 13–18. Ko má rom – 16 szín ját szó cso port, il let ve tár su lat rész vé te lé vel ren dez −
ték meg a 42. Jó kai Na pok szín há zi fesz ti vált.

Jú ni us 15., Pat – Az 1965−ös du nai gát sza ka dás 40. év for du ló ja al kal má ból em lék mű −
vet avat tak. 

Jú ni us 17., Somor ja – A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ben meg ren de zett szlo vá ki ai
ma gyar ér tel mi sé gi fó rum köz pon ti té má ja az ok ta tás ügy hely ze te volt, kü lö nös te kin −
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tet tel a szak kö zép is ko lák és szak tan in té ze tek hely ze té re. A szak mai ta lál ko zón meg −
ál la po dás szü le tett az Ál lan dó Fel ső ok ta tá si Fó rum lét re ho zá sá ról.

Jú ni us 17., Csic só – Em lék na pot tar tot tak az 1965−ös du nai gát sza ka dás 40. év for −
du ló já ra em lé kez ve. 

Jú ni us 18–19. Dunasz er da he ly, Nagy ud var nok – NaConxypan Pol gá ri Pár sulás fő szer −
ve zé sé ben ke rült meg ren de zés re az Arany kert Fesz ti vál, amely a csal ló kö zi nép ha gyo −
mány ok fel ele ve ní té sé nek szín te ré ül szol gált.

Jú ni us 23., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá gá nak For báth Im re−dí ját
Bettes Ist ván köl tő nek ado má nyoz ták. 

Jú ni us 24–25., Bacs fa – Ócsófeszt né ven ke rült meg ren de zés re Dél−Szlo vá kia egyik
leg je len tő sebb mul ti kul turális mű vé sze ti fesz ti vál ja.

Jú ni us 26., Fü lek – 6. al ka lom mal ren dez ték meg a Füle ki Tör té nel mi Vár já té kok fesz −
ti vált.

Jú ni us 29., Po zsony – A szlo vák ok ta tá si tár ca köz zé tet te az is ko lák nak a rang so rát
az új tí pu sú köz pon ti érett sé gi vizs gá kon el ért ered mé nye ik alap ján. A ki sebb sé gi ma −
gyar ok ta tá si in téz mé nyek jól sze re pel tek, a leg jobb ered ményt a szlo vá ki ai ma gyar ok −
ta tá si in téz mé nyek közt a dunasz er da he lyi Vám béry Ár min Gim ná zi um ér te el. 

Jú li us 1., Lo sonc – Meg je lent a Szlo vá ki ai ma gyar ki ki cso da 2005 CD−ROM a Plec t −
rum Ki adó gon do zá sá ban.

Jú li us 5., Ko má rom – A Mat i ca sloven ská szer ve zet szék há za előtt szlo vák neo ná ci
szer ve ze tek tar tot tak meg em lé ke zést Ci rill és Me tód nap ján. 

Jú li us 7., Po zsony – A Han kook dél−kóreai gu mi ab roncs−gyár tó el állt Lé ván meg va ló sí −
tan dó kö zel 20 mil li árd ko ro nás be ru há zá sá tól, ami lé nye ge sen elő se gí tet te vol na
a ma gas mun ka nél kü li ség gel súj tott dél−szlo vá ki ai ré gió gaz da sá gi fel emel ke dé sét.
Ezen dél−ko r ei be fek te tés lett vol na az el ső nagy be ru há zás Dél−Szlo vá ki á ban.

Jú li us 10–17., Somor ja – A Com mu ni ca tion and Con flic t−pre ven tion Group kom mu ni −
ká ci ós és konf lik tus meg elő ző tré nin get tar tott a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet ben. 

Jú li us 8., Ri ma szom bat – 50 éves ko rá ban el hunyt Kom lósy Zsolt par la men ti kép vi se −
lő, az MKP Or szá gos Ta ná csá nak el nö ke.

Jú li us 9–10., Sza lóc, Gom ba szög – 47. al ka lom mal ren dez ték meg a szlo vá ki ai ma −
gya rok or szá gos kul tu rá lis ün ne pé lyé nek tar tott Gom ba szö gi Kul tu rá lis Fesz ti vált.

Jú li us 11., Nagytárkány – Az egy ko ri só hi va tal fel újí tott épü le té ben hely tör té ne ti mú −
ze um nyi tot ta meg ka pu it.
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Jú li us 30., Ri ma szom bat – Meg kez dő dött a 31. Hon is me re ti Ke rék pár tú ra, amely nek
szín te re a gömöri és nóg rá di táj volt.

Au gusz tus 4–6., Alsósztre go va – A Szlo vá ki ai Ma gyar írók Tár sa sá ga meg ren dez te
a Fi a tal írók Al ko tó tá bo rát. 

Au gusz tus 11–16., Alsó bodok – A Szőt tes Ka ma ra Nép tánc e gyüttes tánc tá bort szer −
ve zett a fel vi dé ki tán cok nép sze rű sí té se cél já ból.

Au gusz tus 14., Vajka – Szent Ist ván−em lék mű vet avat tak. Al ko tó ja a Mun kácsy−dí jas
Lipc sey Györ gy dunasz er da he lyi szob rász mű vész.

Au gusz tus 23., Inám – 82 éves ko rá ban el hunyt Lénár Kár oly pá pai káp lán, aki egy −
ko ri bör tön tár sa, gróf Es ter házy Já nos szel le mé ben ki tar tó an szor gal maz ta az „igaz sá −
gos nem ze ti sé gi po li ti ka” ki ala kí tá sát. 

Au gusz tus 26, Po zsony – A nem ze ti sé gi saj tó és a nem ze ti ki sebb sé gi ön kor mány za −
ti mo del lek Kö zép−Eu ró pá ban cím mel – a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet és a kul tu rá −
lis mi nisz té ri um ren de zé sé ben – nem zet kö zi szak mai kon fe ren cia zaj lott.

Au gusz tus 26., Pár kány – Gyurovszky Lász ló épí tés ügyi és ré gió fej lesz té si mi nisz ter
rész vé te lé vel ré gió fej lesz té si ügy nök sé get nyi tot tak meg Dé li Ré gió meg ne ve zés sel. 

Au gusz tus 26., Dunakil i ti (Ma gyar or szág) – Kon fe ren ci át tar tot tak a Szi get kö zi−Csal ló −
kö zi Nem ze ti Park lét re ho zá sá val kap cso lat ban. A ta nács ko zá son Mik lós Lász ló szlo −
vák kör nye zet vé del mi mi nisz ter is részt vett. 

Au gusz tus 26–28., Po zsony – Meg ren dez ték a 2. Nem ze ti sé gi Fesz ti vált.

Au gusz tus 26–28., Kajal–Kaskády – A Ma gyar If jú sá gi Kö zös ség és a Pol gá ri De mok −
ra ta If jú ság szer ve zé sé ben ren dez ték meg a VIII. Szlo vá ki ai Nyá ri Sza bad egye te met.

Au gusz tus 28., Alsóc sitár – Fran tišek Tóth szlo vák és Bozó ki And rás ma gyar kul tu rá −
lis mi nisz ter Ko dály Zol tán−em lék táb lát lep le zett le a he lyi köz sé gi hi va tal fa lán. Az em −
lék táb la ava tá sát meg elő ző en a két mi nisz ter alá ír ta a két or szág kul tu rá lis együtt mű −
kö dé sé ről szó ló ke ret egyez ményt.

Szep tem ber 1., Po zsony – Ivan Gaš parovič köz tár sa sá gi el nök Ľudovít Štúr Ér dem −
rend del tün tet te ki Nagy Já nos szob rász mű vészt.

Szep tem ber 3., Fü lek – A he lyi ró mai ka to li kus temp lom ban tar tot ták meg a szlo vá ki −
ai ma gyar is ko lák or szá gos tan év nyi tó ün nep sé gét. A ha to dik al ka lom mal meg ren de −
zett or szá gos tan év nyi tón a szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai élet kép vi se lő in kí vül részt vet −
tek pe da gó gu sok is az or szág egész te rü le té ről.

Szep tem ber 5., Ko má rom – Ün ne pé lyes tan év nyi tót tar tot tak a Selye Já nos Egye te −
men, ame lyen a szlo vá ki ai és a ma gyar or szá gi po li ti kai, va la mint tu do má nyos élet
szá mos kép vi se lő je vett részt. 
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Szep tem ber 9–10., Rozs nyó – Gaz dag kul tu rá lis mű sor ke re té ben tar tot ták meg a 22.
Rozs nyói Vá sárt. 

Szep tem ber 10., Ko má rom (Ma gyar or szág) – Kecs kés Lász ló Tár sa ság szer ve zé sé ben
ren dez ték meg a Fel vi dé ki Ki te le pí tet tek és De por tál tak IV. Or szá gos Ta lál ko zó ját.

Szep tem ber 14–26., Gúta – Me te o rit Nem zet kö zi Mű vé sze ti Fesz ti vál el ső év fo lya má −
nak ke re tén be lül kü lön fé le mű vé sze ti jel le gű ren dez vé nyek zaj lot tak a Kis−Du na és a
Vág ös  sze fo lyá sá nál fek vő vá ros ban.

Szep tem ber 14–18., Ipoly ság – 24. al ka lom mal ren dez ték meg a Honti Kul tu rá lis Na −
po kat.

Szep tem ber 16., Ko má rom – A Ma gyar Kul tú ra és Du na Men te Mú ze u má ban át ad ták
a Kult sár Ist ván Könyv tá rat.

Szep tem ber 16–18., Tor nal ja, Sajógömör, Hanva – Meg ren dez ték az I. Gömöri Ország −
napokat, amely Gömör kul tu rá lis ér té kit volt hi va tott be mu tat ni.

Szep tem ber 30., Lo sonc – Óvo da pe da gó gia sza kon in dult kép zés a Selye Já nos Egye −
tem ta nár kép ző ka rá nak ki he lye zett le ve le ző ta go za tán.

Ok tó ber 6., Csic só – Bugár Bé la MKP−elnök és Or bán Vik tor Fi desz−el nök je len lét ében
tar tot tak meg em lé ke zést az ara di vér ta núk tisz te le té re.

Ok tó ber 7–9., Somor ja – A ke vés bé hasz nált nyel vek ről és nyel vi jo gok ról zaj lott nem −
zet kö zi kon fe ren cia a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet és a Ke vés bé Hasz nált Nyel vek
Szlo vá ki ai Iro dá já nak szer ve zé sé ben. A kon fe ren cia cél ja a ki sebb sé gi nyel vek hely ze −
té nek meg vizs gá lá sa volt az EU−hoz újon nan csat la ko zott kö zép−eu ró pai ál la mok ban.

Ok tó ber 14., Sző gyén – Táj ház és ré gé sze ti mú ze um nyi tot ta meg ka pu it. A be ru há zás
meg va ló sí tá sá hoz je len tős for rás ként já rult hoz zá az uni ós Sapard prog ram.

Ok tó ber 15–16., Dunasz er da he ly – Meg ren dez ték a XIV. Ka ted ra Na po kat, amely nek
köz pon ti té má ja a ha tá rom át íve lő ok ta tás ügyi együtt mű kö dés volt.

Ok tó ber 18–25., Po zsony – A ma gyar kul tú ra nap jai cím mel mű vé sze ti fesz ti vált tar −
tot tak a Ma gyar Köz tár sa ság Kul tu rá lis In té ze té nek szer ve zé sé ben.

Ok tó ber 21–22., Szep si – Meg ren dez ték a 35. Fábry Na po kat. A ren dez vény so ro zat
Fábry Zol tán el ső köz té ri szob rá nak le lep le zé sé vel vég ző dött.

Ok tó ber 28., Somor ja – A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet és a Szlo vá ki ai Ma gyar Ér tel mi −
sé gi Fó rum szer ve zé sé ben ren dez ték meg a szlo vá ki ai ma gyar ér tel mi sé gi ta lál ko zók
újabb fó ru mát. Ez al ka lom mal a köz pon ti té ma a szlo vá ki ai ma gyar kul tú ra hely ze te volt.

Ok tó ber 29., Pár kány – A Szlo vá ki ai Ma gyar Könyv fesz ti vál meg nyi tó ün nep sé ge zaj −
lott a vá ros ban, ame lyet könyv áru sí tás sal egy be kö tött könyv ki ál lí tás kí sért.
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No vem ber 2., Bu da pest (Ma gyar or szág) – A Szü lő föld Alap mind há rom sza kkolégiumá −
ba be vá lasz tot ták a Ma gyar Ko a lí ció Párt ja ál tal ja va solt há rom szak ér tőt. Az ok ta tás −
ügyi tes tü let ben Pék Lász ló, a Szlo vá ki ai Ma gyar Pe da gó gu sok Szö vet sé gé nek el nö −
ke, a re gi o ná lis ügyek kel és az ön kor mány zat ok kal fog lal ko zó kol lé gi um ban Kvar da Jó −
zsef par la men ti kép vi se lő, a gaz da sá gi tes tü let ben pe dig Harna Ist ván par la men ti kép −
vi se lő lesz je len.

No vem ber 3., Somor ja – A szlo vá ki ai ma gyar ság tár gyi em lé kei és ezek mú ze u mi do −
ku men tá ci ó ja cím mel a bol dog fai szék he lyű Mátyus föl di Muze oló giai Tár sa ság,
a Galán tai Hon is me re ti Mú ze um és a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet szer ve zé sé ben
ren dez ték meg a Musaeum Hun gar icum II. kon fe ren ci át.

No vem ber 3., Po zsony – A ma gyar tu do mány nap ján ün ne pi ta nács ko zást tar tott a Ma −
gyar Tu do má nyos Aka dé mia és a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia ve ze tő sé ge.

No vem ber 3., Po zsony – A Ma gyar Köz tár sa ság Nagy kö vet sé ge, a Po zso nyi Egye te mi
Könyv tár, a Magyar–Szlovák Tör té nész Ve gyes Bi zott ság és a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó
In té zet szer ve zé sé ben ren dez ték meg a 180 éves kö zös gyö ke rek – a ma gyar–szlo vák
tu do má nyos kap cso la tok ha gyo má nyai és pers pek tí vái cí mű kon fe ren ci át. Az ese mé −
nyen töb bek közt meg em lé kez tek ar ról, hogy gróf Szé che nyi Ist ván 1825. no vem ber
3−án egy évi jö ve del mé nek fel aján lá sá val kez de mé nyez te a ma gyar tu dós tár sa ság lét −
re jöt tét.

No vem ber 4., Po zsony – Neo ná cik meg tá mad tak hét fi a talt, akik kö zül egy 19 éves
zsol nai egye te mis ta, Daniel Tupý be le halt sé rü lé se i be. Az in ci denst kö ve tő en szá mos
köz éle ti sze mé lyi ség nyi lat ko zat ban hív ta fel a köz vé le mény fi gyel mét a Szlo vá ki á ban
ta pasz tal ha tó rassz iz mus és in to le ran cia fo ko zó dá sá ra, amely szám lá ra ír ha tó Daniel
Tupý ha lá la is. 

No vem ber 5., Somor ja – A Szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga, a Fó rum Ki sebb ség ku −
ta tó In té zet és a Márai Sán dor Ala pít vány Iro da lom és ok ta tás cím mel ren dez te meg
a Somor jai dis pu ta ne vű iro da lom tu do má nyi szim pó zi u mot.

No vem ber 6., Dunasz er da he ly – A nagyabonyi szü le té sű Bi ha ri Já nos (1764–1827) ze −
ne szer ző és ci gány prí más tisz te le té re szob rot avat tak a vá ros egyik park já ban.

No vem ber 7., Ko má rom – A Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet és a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia a Ma gyar Tu do mány Ün ne pe al kal má ból ki ál lí tás sal ös  sze kö tött nem zet kö −
zi kon fe ren ci át ren de zett a ha tá ron tú li ma gyar tu do má nyos könyv ki adás ról az el múlt
15 esz ten dő ben. A kon fe ren cia két szek ci ó ban zaj lott, az egyik a ha tá ron tú li tu do má −
nyos mű he lyek együtt mű kö dé sé vel, a má sik pe dig a ha tá ron tú li tu do má nyos ki ad −
vány ok is meg je len te tő ki adók kal, il let ve könyv ter jesz tés sel fog lal ko zott.

No vem ber 9., Nyi tra – A nyi trai ma gyar pe da gó gus kép zés 45. év for du ló ja al kal má ból
ün ne pé lyes köz gyű lést tar tott a Kons tan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka −
rá nak aka dé mi ai kö zös sé ge.
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No vem ber 12., Dunasz er da he ly – Meg ren dez ték a Kár pát−me den cei mul ti kul turális
folk lórt fel vo nul ta tó II. Kár pát−me den cei Folk lór fesz ti vált.

No vem ber 15, Bu da pest (Ma gyar or szág) – A ki sebb sé gi ok ta tás fej lesz té sé nek le he −
tő sé ge i ről foly ta tott tár gya lást a ma gyar–szlo vák ki sebb sé gi ve gyes bi zott ság. 

No vem ber 20., Ér sek új vár – A vá ros fő te rén le lep lez ték Szé ché nyi Györ gy esz ter go mi
ér sek szob rát, va la mint Anton Bernolák szlo vák nyelv újí tó szob rát.

No vem ber 18., Dunasz er da he ly – A Cse ma dok Dunasz er da he lyi Te rü le ti Vá laszt má nya
fő szer ve zé sé ben ren dez ték meg a Bí bor pi ros szép ró zsa cí mű or szá gos nép ze nei ve −
tél ke dő dön tő jét.

No vem ber 26., Po zsony – Má so dik al ka lom mal tar tot ták meg a ke rü le ti ön kor mány za −
ti vá lasz tá so kat az or szág ban, amely nek ered mé nyei az MKP po zí ci ó i nak gyen gü lé sét
hoz ták a ke rü le ti ön kor mány zat ok több sé gé ben.

No vem ber 28., Pár kány – A dunasz er da he lyi Gram ma Nyel vi Iro da, a po zso nyi Come −
nius Egye tem BTK Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ke mel lett mű kö dő Szenczi Mol −
nár Al bert Tár su lás és a nyi trai Kons tan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra
Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék ének szer ve zé sé ben a vá ros adott ott hont a IV.
Gram ma Nyel vé sze ti Na pok nak.

De cem ber 2–3., Kas sa – 36. al ka lom mal ren dez ték meg a Ka zin czy Na po kat, a
myelvművelők or szá gos ta nács ko zá sát. 

De cem ber 4., Bu da pest (Ma gyar or szág) – 85 éves ko rá ban el hunyt az ér sek új vá ri szü −
le té sű Luzsi ca La jos fes tő mű vész és mű vé szet szer ve ző, a dunasz er da he lyi Kor társ
Ma gyar Ga lé ria egyik ala pí tó ja.

De cem ber 8–9., Po zsony – Só lyom Lász ló ma gyar ál lam fő és Kóka Já nos ma gyar gaz −
da sá gi mi nisz ter hi va ta los lá to ga tást tett Szlo vá ki á ban. Kóka Já nos és Pavol
Prokopovič szlo vák köz le ke dé si mi nisz ter ki je len tet te, hogy 2010−re el ké szül a Kas −
sa–Mis kolc au tó pá lya.

De cem ber 10., Ér sek új vár – Mű kö dő si sa kok cím mel ren dez ték meg a TransArt
CommunicaTION nem zet kö zi mű vé sze ti fesz ti vált.

De cem ber 12., Tar doskedd – 58 éves ko rá ban el hunyt Sziko ra Györ gy, a cseh szlo vák
vá lo ga tott hu szon egy sze res lab da rú gó ja, a dunasz er da he lyi DAC si ke re i nek meg ala po −
zó ja az 1980−as évek ben.

De cem ber 10., Po zsony – A Ma gyar Ko a lí ció Párt ja is mé tel ten a Ko a lí ci ós Ta nács elé
terjesztette a ki sebb sé gek jog ál lá sá ról szó ló tör vény ter ve ze tet. A ko a lí ci ós part ne rek
már több ször fog lal koz tak ezen tör vény ter ve zet tel, azon ban a szlo vák ko a lí ci ós pár tok
po li ti kai aka ra ta hí ján a tör vény ter ve zet ez idá ig nem ke rült a par la ment elé.
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De cem ber 15., Kirá ly helmec – Sikos T. Ta más, a Selye Já nos Egye tem Gaz da ság tu −
do má nyi Ka rá nak dé kán ja be je len tet te, hogy a kirá ly helme ci ki he lye zett ta go za ton fo −
lyó nap pa li kép zés 2006. feb ru ár 1−jé vel meg szű nik. A be je len tést kö ve tő en Paholics
Gá bor, a ki he lye zett ta go zat meg bí zott ve ze tő je éh ség sztrájk ba kez dett a kirá ly helme −
ci nap pa li ta go zat meg men té se vé gett.

De cem ber 15., Bu da pest (Ma gyar or szág) – A Kár olyi−pa lo tá ban át ad ták a Ma gyar Mű −
vé sze tért−dí ja kat. A dí ja zot tak közt volt egy szlo vá ki ai ma gyar is, Gren del La jos író.

De cem ber 20., Kirá ly helmec – Al bert Sán dor, a Selye Já nos Egye tem rek to ra be je len −
tet te, hogy a tan in téz mény ve ze té se fe lül bí rál ta a de cem ber ele jén meg ho zott dön té −
sét, így a nap pa li kép zés foly ta tód hat a ki he lye zett kirá ly helme ci ta go za ton.

De cem ber 21., Po zsony – Csáky Pál mi nisz ter el nök−he lyet tes a szlo vá ki ai ma gyar mű −
vé sze ti, kul tu rá lis és sport élet je les egyé ni sé gei kö zül Sza mák Ist ván nak, a ha zai ma −
gyar kó rus moz ga lom je les egyé ni sé gé nek 85., Szil va Jó zsef kép ző mű vész nek 60., V.
Sza bó Ró zsi nak, a kas sai Thália nyu gal ma zott tag já nak 70. szü le tés nap ja al kal má ból,
to váb bá Beke Sán dor szín ház ala pí tó−ren de ző nek, Frankovics Bol di zsár nak, a mű sza ki
tu do má nyok dok to rá nak, Kiss Mi hály nyu gal ma zott nép mű ve lé si dol go zó nak, va la mint
Rácz Oli vér nek, az or vos tu do mány ok szak te kin tély ének ki vá ló te vé keny sé gük el is me −
ré sé ül a Szlo vák Köz tár sa ság Ezüst plaket tjét ado má nyoz ta.

De cem ber 23., Nagyszel menc – Hi va ta lo san meg nyi tot ták a szlo vá ki ai Nagyszel menc
és az uk raj nai Kisszel menc te le pü lé sek köz ti ha tár át ke lőt. Az ün ne pé lyes meg nyi tá −
son a szlo vák kor mány kép vi se le té ben Csáky Pál mi nisz ter el nök−he lyet tes és Berényi
Jó zsef kül ügyi ál lam tit kár vett részt.

De cem ber 27., Po zsony, Nyi tra, Besz ter ce bá nya – Há rom ha zai, ma gyar kép zé si nyel −
vű fel ső ok ta tá si in téz mény rész (Comenius Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak
Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ke, Kons tan tin Egye tem Kö zép−eu ró pai Ta nul má nyok
Ka ra, Bél Má tyás Egye te me Fi lo ló gi ai Ka rá nak Hun gariszti ka Tan szé ke) kö zö sen meg −
fo gal ma zott le vél ben til ta ko zott a Szü lő föld Alap Ku ra tó ri u má nál és a Ma gyar Ko a lí ció
Párt já nál, mi vel a fel ső ok ta tá si tá mo ga tá sok nem szak mai, ha nem po li ti kai ér de kek
sze rin ti el osz tá sa dis zkrim i natí van érin ti őket. 

2.2. A ro ma ki sebb ség

Ja nu ár 10., Po zsony – A Zichy−pa lo tá ban az USA nagy kö vet ség ének a véd nök sé ge
alatt mu tat ták be a Mi, a ro ma nép cí mű könyv szlo vák ki adá sát. A ki ad vány szer ző je
Ian Han cock pro fes  szor, az aus ti ni (USA) Te xa si Egye tem Ro ma Do ku men tá ci ós Köz −
pont já nak az igaz ga tó ja, a Nem zet kö zi Ro ma Unió (IRU) Par la ment jé nek a tag ja. Ian
Han cock 2000−ig az IRU−t kép vi sel te az ENSZ−ben és az UNICEF−ben.

Ja nu ár 12., Po zsony – A Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya jó vá hagy ta A ro ma né pes ség
tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek év ti ze des nem ze ti ak ció ter vét (2005–2015). A ro ma
né pes ség év ti ze des be il lesz ke dé se Bul gá ria, Hor vát or szág, Cseh or szág, Ma gyar or −
szág, Ma ce dó nia, Ro má nia, Szer bia, Mon te neg ró és Szlo vá kia kez de mé nye zé se, mely
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a Vi lág bank kal és a Nyi tott Tár sa da lom In té ze té vel együtt mű köd ve va ló sul meg. A terv
cél ja a ro mák szo ci á lis fel zár kóz ta tá sa és gaz da sá gi stá tu sá nak eme lé se. A kez −
deményezés négy pri o ri tás sal ren del ke zik: ok ta tás, fog lal koz ta tás, egész ség, la kás.
A terv ko or di ná lá sá val Szlo vá ki á ban Csáky Pált, a kor mány eu ró pai ügye kért, em be ri
és ki sebb sé gi jo go kért fe le lős al el nök ét bíz ták meg. A ter ve zet ki dol go zá sá ban köz re −
mű köd tek a mi nisz té ri u mok, a szak ér tők, köz re mű kö dött egy nem ze ti mun ka cso port,
va la mint a De kád Ro ma Fó ru ma (ak ko ri ta gok: Eri ka Adamová, A. Bučková, Eduard
Čonka, Peter Pol lák).

Ja nu ár 17., Po zsony – Meg hir det ték a BARORO / KÖ VECS KE el ne ve zé sű or szá gos új −
ság írói pá lyá zat 3. év fo lya mát, amely nek cél ja azon új ság írók dí ja zá sa, akik hoz zá já −
rul nak a ro ma és nem ro ma kö zös sé gek kö ze le dé sé hez, és elő í té le tek nél kül mu tat −
ják be a ro má kat. A pá lyá zat szer ve ző je az SZK Kor má nya Ro ma Meg bí zott já nak a Hi −
va ta la, va la mint a Nyi tott Tár sa da lo mért Ala pít vány (OSF).

Ja nu ár 19., Po zsony – Az SZK Kor má nya el fo gad ta a tár sa da lom pe re mé re szo rult cso −
por tok la kás gond jai meg ol dá sá nak a hos  szú tá vú kon cep ci ó ját és a fi nan szí ro zás mo −
dell jét. Az anya got, amely a szo ci á li san ki szo rí tott ro ma né pes ség la kás prob lé má ját
ke ze li, az SZK Épí tés ügyi és Ré gió fej lesz té si Mi nisz té ri u ma ké szí tet te. A ro ma vis kók
ala cso nyabb kom fort fo ko za tú la ká sok ká ala kí tá sa 2,8 mil li árd ko ro nát igé nyel. 2005−
re a kor mány er re a prog ram ra 200 mil lió ko ro nát kü lö ní tett el.

Ja nu ár 27. – A vi lág köz vé le mé nye meg em lé ke zett az ausch witzi (Auschwitz−Birkenau
/ Brzezinki) kon cent rá ci ós tá bor fel sza ba dí tá sá nak a 60. év for du ló já ról. Ezt a na pot
a Holokauszt Nap ja ként je gyez zük. A ná ciz mus ál do za ta i nak em lé ke előtt negy ven ve −
ze tő ál lam fér fi tisz tel gett Eu ró pa, az EU, Ka na da és az USA kép vi se le té ben. A ro mák
ne vé ben Romani Rose, a Né met or szá gi Ro mák és Szin tik Köz pon ti Ta ná csá nak el nö −
ke mon dott be szé det. Szlo vá ki át Ivan Gaš parovič ál lam fő kép vi sel te.

Feb ru ár 2., Szó fia (Bul gá ria) – Bul gá ria fő vá ro sá ban, Szó fi á ban öt kor mány fő és há −
rom mi nisz ter el nök−he lyet tes ír ta alá a Nyi lat ko za tot a ro ma né pes ség be il lesz ke dé si
év ti ze dé ről. Szlo vá kia, Cseh or szág, Ma gyar or szág, Ma ce dó nia, Ro má nia, Hor vát or −
szág, Szer bia, Mon te neg ró és Bul gá ria kép vi se lői ez zel kö te le zett sé get vál lal tak, hogy
a diszk ri mi ná ció, va la mint a ro má kat a né pes ség to váb bi ré szé től el vá lasz tó sza ka −
dék meg szün te té se ér de ké ben fog nak te vé keny ked ni. A Szlo vák Köz tár sa ság kép vi se −
le té ben Csáky Pál mi nisz ter el nök−he lyet tes ír ta alá a do ku men tu mot. A fi a tal szlo vá ki −
ai ro ma ve ze tők, a De kád mel lett mű kö dő De le gá ció kép vi se le té ben Eri ka Adamová
mon dott be szé det.

Feb ru ár 14., Mo dor – A modori Ľudovít Štúr Mú ze um ban a tra gi kus kö rül mé nyek kö −
zött el hunyt ro ma ke ra mi kus ra, Vi o la Petrášovára (1962–1995) em lé kez tek a ha gya −
té ká ból ös  sze ál lí tott, Meg sza kadt ro ma dal cí mű ki ál lí tás sal.

Feb ru ár 17., Priv i gye – Jan Šan dor ro ma író be mu tat ta Ro ma álom cí mű el ső me se−
és no vel la kö te tét. A köny vet 50 pél dány ban, Priv i gye vá ros tá mo ga tá sá val a HKPS
Trna va ki adó ad ta ki.
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Feb ru ár 18., Tőketerebes – A Ro ma Pro duc tion pol gá ri tár su lás meg ren dez te a Ro ma
Csa lo gány 2005 el ne ve zé sű tánc dal ver senyt, mely a ren dez vény 2. év fo lya ma.

Feb ru ár 19., Pop rád – Be mu tat ták a Szlo vá ki ai Nem ze ti De mok ra ti kus In té zet (NDI)
Ro ma po li ti kai rész vé tel cí mű prog ram ját. A prog ram cél ja a ro mák po li ti kai kép vi se le −
té nek erő sí té se min den dön tés ho zói szin ten.

Feb ru ár 26., Lip tószent mik lós – A Ro ma Fi a ta lok Re form egye sü le te 3,5 ton na ru hát
adott át a he lyi ro ma kö zös ség nek. Az aján dé kot a besz ter ce bá nyai AD RIA ala pít vány  −
nyal kö zö sen ké szí tet ték.

Feb ru ár 28., Wa shing ton (USA) – Az USA Kül ügy mi nisz té ri u ma 2004−es éves em be ri
jo gi je len té sé ben Szlo vá ki át kri ti zál ta, egye bek kö zött a ro ma ki sebb ség hely ze te mi −
att – a rend őr ség túl zott erő al kal ma zá sa, skin head ek erő sza kos cse lek mé nyei, a ro −
mák alul rep re zen tált sá ga a kor mány szol gá lat ban, a ro mák par la men ti hi á nya, a ro ma
gye re kek el kü lö ní té se az is ko lák ban. 

Már ci us 2., Brüs  szel (Bel gi um) – Az Eu ró pai Unió az Eu ró pai Bi zott ság egyez te tő man −
dá tu má val szem be ni kö te le zett sé gek el mu lasz tá sa mi att kri ti zál ta Szlo vá ki át, a kri ti −
kák a 2004–2006−os nem ze ti fej lesz té si terv ro ma ki sebb ség gel fog lal ko zó ré szét
érin tet ték. A kri ti ka a ro ma kö zös ség élet fel tét ele i nek a ja ví tá sát cél zó, az EU struk −
tu rá lis alap jai társ fi nan szí ro zá sá val meg va ló sí tan dó pro jek tek ki vá lasz tá si rend sze ré −
nek és ko or di ná lá sá nak az el len őr zé sé ből kö vet ke zett. Az el len őr zést a Tár sa da lom
Tá mo ga tá sa Ke re té nek Szlo vák Mun ka bi zott sá ga vé gez te. Az el len őrök meg ál la pí tot −
ták, hogy az SZK és a man dá tum kö zöt ti po zí ci ó ba fog lalt el já rás nem sze re pelt a pá −
lyá za ti fel té te lek kö zött, így az SZK nem tud ta bi zo nyí ta ni kö te le zett sé gei tel je sí té sét.

Már ci us 4., Po zsony – Mar tin Fron c, az SZK is ko la ügyi mi nisz te re elő ször ad ta át 25
pe da gó gus nak azt az akkred itá ciót, amely fel jo go sít ja őket, hogy ro ma nyel vet és iro −
dal mat ta nít sa nak. A pe da gó gu sok a kas sai Mű vé sze ti Kö zép is ko lá ban, a kas sai Ma −
gán gim ná zi um ban, a zó lyo mi Gan dhi Gim ná zi um ban és a po zso nyi J. Hronec Gim ná zi −
um ban jut nak ka ted rá hoz. 

Már ci us 13., Po zsony, Turóc szent már ton – A Szlo vák Test vé ri ség – Nem ze ti Párt mint −
egy 200 pol gár rész vé te lé vel az el ső Szlo vák Köz tár sa ság el nö ke, Jozef Tiso jel ké pes
sír he lyé nél és az el nö ki pa lo ta előtt em lé ke zett meg a má so dik vi lág há bo rús szlo vák
ál lam meg ala ku lá sá nak a 66. év for du ló já ról.

Már ci us 23., New York (USA) – Az ENSZ Em ber jo gi Bi zott sá ga a dob si nai pe tí ció mi −
att kri ti zál ta Szlo vá ki át, és ma gya rá za tot kö ve telt a Záhorská Nová Ves−i pol gár mes −
ter el já rá sa mi att, mi vel a he lyi szer vek több ször is meg fé lem lí tet ték és meg tá mad ták
a Šarközy és Malík csa lá dot. Há za ik le égé se után erő szak kal igye kez tek ki te le pí te ni
őket a fa lu ból. Dob sinán az Iga zi Szlo vák Nem ze ti Párt szer ve zett pe tí ci ót a ro ma la −
ká sok ter ve zett épí té se el len – a he lyi kép vi se lő−tes tü let a ter ve zett épít ke zést be −
szün tet te. Az ENSZ bi zott sá ga az ál la mi szer ve ket, a já rá si ügyész sé get és az Al kot −
mány bí ró sá got is kri ti zál ta, ami ért a dob si nai ha tá ro zat el len nem tet tek sem mi lyen
lé pé se ket.
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Már ci us 30., Igló – A Szlo vá kia ta lál ko zá sa Fland ri á val cí mű kon cer ten a Romath an
Szín ház Aal ter fla mand vá ros if jú sá gi ze ne ka rá val lé pett fel a ROMAYO pro jekt ke re té −
ben, ame lyet az EU tá mo ga tott. 

Már ci us 31., Nagy szom bat – A Ján Koniarek Ga lé ri á ban vi de o fil mek ből, fo tók ból és
ké pek ből ös  sze ál lí tott ki ál lí tás sal mu tat ko zott be a RO TOR oszt rák egye sü let, a ki ál lí −
tás a Va gyunk, akik va gyunk cí met vi sel te, az al cí me: Né ző pont ok a ro mák éle té re
a kor társ mű vé szet ben. A tár la ton 12 eu ró pai or szág és az USA több sé gük ben nem
ro ma al ko tó i nak a mun kái vol tak lát ha tók. A ki ál lí tás a Ro ma and Gadže: in approach
cí mű nem zet kö zi pro jekt ré sze volt, amely az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram −
já nak a tá mo ga tá sá val va ló sult meg. A pro jekt szlo vá ki ai part ne re a JEKHETANE –
EGYÜTT Tár su lás volt.

Áp ri lis 2., Ró ma (Olasz or szág) – El hunyt II. Já nos Pál pá pa. So kak sze mé ben az új ko −
ri tör té ne lem leg jobb pá pá ja volt. Áj ta tos sá ga, Is ten hez va ló hű sé ge, a test vé ri sze re −
tet hir de té se te kin tet nél kül a bőr szín re, a faj ra vagy a val lás ra (az el ső pá pa volt, aki
meg lá to ga tott egy me cse tet, és imád ko zott a zsi dó val lás leg szen tebb he lyén, a Si ra −
tó fal nál is) vissz hang ra lelt az egész vi lá gon, el ső sor ban a leg sze gé nyeb bek, a nyo −
mo rul tak és a szen ve dők kö zött, akik nek II. Já nos Pál a vé del me ző jük volt. Éle sen el −
ítél te a szo ci á lis igaz ság ta lan sá go kat, a há bo rút, az erő sza kot, a dik ta tú rát. Tá mo gat −
ta az em be ri jo gok tisz te let ben tar tá sát, és igye ke zett meg győz ni a vi lá gi ha tal mas sá −
go kat, hogy se gít se nek a leg sze gé nyeb be ken. Éle té vel és cse le ke de te i vel örök idők −
re száz mil li ók szí vé be ír ta be ma gát az egész vi lá gon. Az el ső pá pa volt, aki fel ka rol −
ta a ro mák vé del mé nek az ügyét, és egyen jo gú nem zet nek is mer te el őket. Urbi et orbi
ál dá sa i ban sem fe led ke zett meg a ro mák ról, és ál dá sát ro ma nyel ven is el mond ta.

Áp ri lis 7., Kas sa – A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja elő est éjén a Ro ma Hír ügy nök ség (RPA)
be mu tat ta el ső ki ad vá nyát, mely nek cí me So vak eres? – Mit mon dasz?, al cí me pe dig:
Mód szer ta ni út mu ta tó szom szé dunk meg ér té sé hez. A ki ad vány rö vi den be mu tat ja
a ro mák tör té ne tét, szo ká sa it, és pub li cisz ti kai írá so kat is tar tal maz.

Áp ri lis 8. – A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja. 

Áp ri lis 8. – Szlo vá ki á ban meg tör tént a Ro ma né pes ség be il lesz ke dé si év ti ze de
2005–2015 nem zet kö zi kez de mé nye zés hi va ta los nem ze ti meg nyi tó ja.

Áp ri lis 8., Nagy mag yar – A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja al kal má ból a Khetano drom la
Romane kul tura / Kö zös úton a ro ma kultúrá val kul tu rá lis szer ve zet ak ti vis tái 10 ki −
vá lasz tott ro ma és nem ro ma sze mé lyi ség nek ad ták át a Ro ma Ró zsa 2005 el ne ve −
zé sű dí jat, amely a dénes di Alojz Šarkőzy mű ko vács mun ká ja. 

Áp ri lis 8., Nyi tra – A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja al kal má ból meg ren dez ték a Ro ma Kul −
tú ra He tét. A ren dez vényt a nyi trai Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem Ro ma kul tú ra tan szé −
ke szer vez te az egye tem ve ze té se és a Köl csö nös Együtt élés Pol gá ri Tár su lás véd nök −
sé gé vel. A ren dez vény ré sze ként, ame lyen több mint 800 ér dek lő dő vett részt, meg −
ren dez ték a ha gyo má nyos ro ma mes ter sé gek vá sá rát, a kis ro ma film fesz ti vált,
Gabriela Fer leťáková egye te mi hall ga tó fo tó ki ál lí tá sát (ro ma gye re kek port ré i ból),
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Peter Gossány karikatúrak iál lítását (a Romano nevo ľil−ben 1992−től meg je lent hu mo −
ros raj za i ból). A Ro ma Kul tú ra He te ün ne pi ün ne pi kon cert tel fe je ző dött be, me lyen
töb bek kö zött fel lé pett a Super star dön tő se, Peter Konček.

Áp ri lis 9. – Ki ér té kel ték a BARORO / KÖ VECS KE el ne ve zé sű új ság írói pá lyá za tot.
A nyom ta tott mé di u mok ka te gó ri á já nak győz te se Mikuláš Jesen ský (Sme), az elekt ro −
ni kus mé di u mok ka te gó ri á já nak győz te se pe dig Dušan Kár oly (TV Markíza) lett. A dí ja −
kat ro ma kép ző mű vé szek – Ti bor Oláh (olaj fest mény) és Jaroslav Cicko (fa fa ra gás) –
ké szí tet ték.

Áp ri lis 15., Nagym egy er – A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja Nagym egy eren – a ro ma kul tú −
ra szem lé je je len tős szlo vá ki ai ro ma sze mé lyi sé gek, va la mint In dia szlo vá ki ai nagy kö −
ve te, Mysore Kapanala ha Lokes rész vé te lé vel. A ren dez vényt a Csal ló kö zi Nép mű ve −
lé si Köz pont és a dunasz er da he lyi Romoló giai Ku ta tó in té zet szer vez te. Ra vasz Jó zsef
köl tő és fo tog rá fus Úton cí mű ki ál lí tá sá val mu tat ko zott be.

Áp ri lis 15., Homon na – Meg ün ne pel ték Szlo vá kia egyik leg ré geb ben mű kö dő ro ma
gyer mek együtte se, a Kale jakha / Fe ke te Sze mek meg ala ku lá sá nak a 15. év for du ló −
ját, a cso por tot a he lyi ro ma te le pen Michal Kaššo ta ní tó hoz ta lét re és ve zet te.

Áp ri lis 22–23., Besz ter ce bá nya – A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja al kal má ból a Szlo vá ki ai
Ro mák Kul tu rá lis Egye sü le te meg ren dez te az Em be rek a ro mák né pé ből cí mű gá la mű −
sor 5. év fo lya mát. A ren dez vé nyen 80 ro ma ze nész, éne kes és tán cos lé pett fel. Al −
ko tá sa ik kal ro ma fa fa ra gók is be mu tat koz tak: a hel pai Mar ián Har van és a zó lyo mi
Ján Bartoš−Biskup. A ro ma kéz mű ve sek te het sé gét a rimakoko vai ko vá csok is bi zo nyí −
tot ták. A kör möc bá nyai Ľubomír Tö kö li ké pe i vel mu tat ko zott be. 

Áp ri lis 28., Brüs  szel (Bel gi um) – A brüs  sze li Eu ró pai Par la ment (EP) tör té ne te so rán
el ső íz ben fo ga dott el ha tá ro za tot a ro mák hely ze té ről az EU−ban, a ha tá ro zat a ro mák
prob lé má i nak eu ró pai szin tű meg ol dá sát sür ge ti és fel szó lít ja a tag ál la mo kat, a tag −
je lölt or szá go kat és az eu ró pai in téz mé nye ket, hogy a ro má kat eu ró pai ki sebb ség ként
is mer jék el. „Ez a sza va zás azt je len ti, hogy az EP a ro má kat most nem ze ti ki sebb −
ség nek is me ri el Eu ró pá ban”, mond ta a ha tá ro zat egyik szer ző je, Jan Mar ius Wiers −
ma. (Az el vi tat ha tat lan jó szán dék el le né re, a ha tá ro zat csak aján lás, így mind má ig
a dek la rá ció szint jén ma radt.)

Má jus, Kas sa, Eper jes – A Romath an Szín ház két pre mi e ren mu tat ta be Ger la chovský
Fe ke te macs ka / Kali mač ki ca cí mű ko mé di á ját.

Má jus 2., Po zsony – Az SZK Kul tu rá lis Mi nisz té ri u má nak kez de mé nye zé sé re a po zso −
nyi Szlo vák Nem ze ti Mú ze um nyil vá nos ver seny pá lyá za tot hir de tett a szlo vá ki ai ro ma
holokausz tot fel idé ző em lék mű vek kép ző mű vé sze ti ter vé re és ki vi te le zé sé re: MA BIS−
TEREN! / NE FE LEDD!

Má jus 16., Po zsony – Az EU bel ső pi a ca és a tag or szág ok és tag je lölt or szá gok ro ma
ki sebb sé ge. Fe nye ge tés vagy le he tő ség? cím mel nem zet kö zi kon fe ren ci át ren de zett a
Friedrich Neu mann Stiff tung és a Szlo vá ki ai Ro ma Vál lal ko zók Klub ja.
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Má jus 25., Lon don (Nagy−Bri tan nia) – Lon don ban meg je lent az Amnesty Inter na tion al
éves je len té se az em be ri jo gok be tar tá sá ról. A je len tés a szlo vá ki ai ro mák hely ze tét
is ész re vé te le zi, rá mu tat a rend őr ség ro mák kal szem ben ta nú sí tott rossz bá nás mód −
já ra, va la mint a ro mák elég te len vé del mé re a fa ji ala pú erő sza kos cse lek mé nyek kel
szem ben.

Má jus 27., Dénesd – A BC RO MA Szlo vá kia boxk lub Šte fan Šarkőzy−Amigo ve ze té sé −
vel Dénesd köz ség gel együtt mű köd ve ro ma ököl ví vó−be mu ta tót szer ve zett
BOXROMIÁDA / Kul tú ra 2005 cím mel.

Má jus 29., Tilburg (Hol lan dia) – A KOKAVAKERE LAVUTARA rimakoko vai ze né szek
Vlado Sendrei ve ze té sé vel részt vet tek a Ro ma Vi lág fesz ti vá lon Hol lan di á ban (Tilburg).

Jú ni us 1. – Az ETP Szlo vá kia Pol gá ri Tár su lás hi va ta lo san le zár ta a négy éves A te
Szepességed (2001–2005) el ne ve zé sű prog ra mot, amely nek ke re té ben mint egy egy −
mil lió dol lárt for dí tott a Szepesség ben élő ro mák gaz da sá gi önál ló sá gá nak a fej lesz −
té sé re. A prog ram fő do nor ja az UNDP – az ENSZ fej lesz té si prog ram ja volt. Egyút tal
kez de tét vet te A te Szepességed 2. el ne ve zé sű prog ram. Az új, há rom éves prog ra mot
az Eu ró pai Szo ci á lis Alap (ESF) fi nan szí roz za.

Jú ni us 8. – Há rom na pos lá to ga tás ra Szlo vá ki á ba ér ke zett Romani Rose, a Né met or −
szá gi Ro mák és Szin tik Köz pon ti Ta ná csá nak el nö ke, el kí sér te a Nem zet kö zi Moz ga −
lom a Diszk ri mi ná ció és Fa siz mus Min den For má ja El len ja pán kül dött sé ge is, Romani
Rose a nem zet kö zi szer ve zet el nök sé gi tag ja. Szlo vá ki ai lá to ga tá sát a 2004. feb ru á ri
tár sa dal mi pol gá ri za var gá sok, va la mint a nem zet kö zi in téz mé nyek nek a szlo vá ki ai ro −
mák em be ri jo gai meg sér té sé ről szó ló kri ti kus je len té sei in do kol ták. Lá to ga tá sa alatt
ta lál ko zott Csáky Pál lal és Klá ra Orgov ánová ro ma kor mány meg bí zot tal, akik kel a kor −
mány zat ro ma in teg rá ci ós esz kö ze i ről be szélt. Ugyan er ről a té má ról tár gyalt a ci vil
szer ve ze tek kel is. Romani Rose meg lá to gat ta az eper je si ro ma kö zös sé get és a zó −
lyo mi Gan dhi Gim ná zi u mot.

Jú ni us 12., Nagy mag yar – A Khetano drom la Romane kul tura / Kö zös Úton a Ro ma
Kul tú rá val Pol gá ri Tár su lás ro ma fesz ti vált ren de zett. A szlo vá ki ai ze ne kar okon kí vül
(Kokavakere lavu tara, a gyet vai Klin cov ci, Gyp sie par adis o) a fesz ti vá lon részt vett az
EP ma gyar kép vi se lő je, a ro ma szár ma zá sú Moh ácsi Vik tó ria és a ma gyar or szá gi ro −
ma író, Rostás−Farkas Györ gy. A fesz ti vál ré sze ként ren dez ték meg Ver mes Zol tán bu −
da pes ti ro ma fo tog rá fus, va la mint M. Robinson−Chavez, a Wa shing ton Post fo tó ri por −
te re ki ál lí tá sát, ame lyet a kas sai Ro ma Hír ügy nök ség szer ve zett.

Jú ni us 28., Brüs  szel (Bel gi um) – Az Eu ró pai Par la ment szék he lyén sze mi ná ri u mot ren −
dez tek a nők hely ze té ről Kö zép−Ke let−Eu ró pa or szá ga i ban. A sze mi ná ri u mon szó ba ke −
rült a szlo vá ki ai ro ma nők hely ze te is. No ha a nem hi va ta los sta tisz ti kák sze rint ro ma
nők al kot ják a tel jes né pes ség 4%−át, gya kor la ti lag nem vesz nek részt az or szág po li −
ti ká já ban, gaz da sá gá ban és szo ci á lis fej lő dé sé ben. A sze mi ná ri u mot az EP ún. Ro ma
Fó ru ma szer vez te, amely Lé vai Ka ta lin ma gyar EP−képviselő kez de mé nye zé sé re jött
lét re. A sze mi ná ri um a po zi tív diszk ri mi ná ció po li ti ká ját fo gal maz ta meg aján lás ként
Szlo vá kia fe lé.
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Jú li us 4–9., Dénesd – A dénes di ro ma mű ko vá cso kat tö mö rí tő Char tikano Pol gá ri Tár −
su lás meg ren dez te az Eu ró pai Ro ma Ko vá csok Szim pó zi u ma 2. év fo lya mát, a ren dez −
vé nyen több mint 30 ko vács vett részt Szlo vá ki á ból, Cseh or szág ból, Ma gyar or szág ról
és Len gyel or szág ból. A ren dez vény véd nö ke Bí ró Ág nes, az SZK Kul tu rá lis Mi nisz té ri −
u má nak ál lam tit ká ra volt.

Jú li us 15–17., Bo lo gna (Olasz or szág) – Meg ren dez ték a Mon di ali Anti razz isti rassz iz −
musel lenes lab da rú gó tor nát. A ver seny ben Szlo vá kia kép vi se le té ben részt vett
a rimakoko vai ro ma fo ci csa pat, amely a ro ma ki sebb ség diszk ri mi ná ci ó ja el le ni küz −
del mé ért el nyer te a Szim pá tia Ku pát.

Jú li us 20., Tőketerebes – A Ro ma pro duc tion pol gá ri tár su lás elő sző ren dez te meg
a ro ma pop da lok elő adó i nak ROMASTAR el ne ve zé sű ver se nyét. A győz tes Igor Berko,
a kas sai Mű vé sze ti Kö zép is ko la di ák ja lett.

Jú li us, Eper jes – Egész Szlo vá ki á ban el hí re sült az ún. eper je si fal ügye. Az eper je si
kép vi se lő−tes tü let terv be vet te egy fal meg épí té sét, amely a ré gi tég la gyá ri ro ma get −
tó la kó it izo lál ta vol na el a kül vi lág tól. A ro ma és egyéb ci vil szer ve ze tek kri ti ká ja, va −
la mint a kül föl di re ak ci ók ha tá sá ra Eper jes vá ro sa el állt a terv től.

Au gusz tus 2. – A Ro ma Holokauszt Nem zet kö zi Em lék nap ja. Ezen a na pon el ső al ka −
lom mal ren dez tek em lék ün ne pélyt Szlo vá ki á ban is. Több mint hat van év után a szlo −
vák kor mány tu do mást vett a szlo vá ki ai ro ma holokausztról, és tá mo gat ta a ro mák
má so dik vi lág há bo rús szen ve dé se it fel idé ző em lék mű fel ál lí tá sát Besz ter ce bá nyán,
a Szlo vák nem ze ti fel ke lés Mú ze u má ban. 

Au gusz tus 2., Eper jes – Meg je lent Elena Lack ová (1921–2003) ro ma író nő A hol tak nem
tér nek vis  sza / O mule na aven pale cí mű köny ve. A könyv, amely a szer ző em lé ke it gyűj −
ti ös  sze a ro mák má so dik vi lág há bo rús szen ve dé se i ről, a JEKHETANE – EGYÜTT tár su −
lás ki adá sá ban je lent meg. A szö ve get gon doz ta és szer kesz tet te D. Hivešová−Ši lanová,
il luszt rál ta P. Ko cák és Ľ. Guman, ro ma nyelv re for dí tot ta E. Godlová.

Au gusz tus 3., Csa ta – Le lep lez ték a ro ma holokauszt em lék mű vét. A ren dez vényt a
Romano jíle pol gá ri tár su lás szer vez te, amely I. Bab in dák ro ma köl tő és ak ti vis ta irá −
nyí tá sá val te vé keny ke dik. A fa plasz ti ka al ko tó ja J. Oravec he lyi nép mű vész.

Au gusz tus 12., Szin na – 5. al ka lom mal ren dez ték meg a TERNIPEN 2005 or szá gos ro −
ma fesz ti vált. A kí sé rő prog ram ban ro ma mű vé szek ki ál lí tá sa, va la mint ro ma és in di ai
té má jú fil mek ve tí té se sze re pelt. A ren dez vényt a Ternipen Ro ma Cent rum pol gá ri tár −
su lás szer vez te.

Au gusz tus 16., Trenc sén – Szlo vá kia leg na gyobb kön  nyű ze nei ren dez vé nyén, a Bažant
Poho da fesz ti vá lon fel lé pett a Kokavakere lavu tara ro ma ze ne kar is, amely ha tal mas
kö zön ség si kert ara tott.

Au gusz tus 20., Mag yarizsép – Az Együtt élé sért Pol gá ri Tár su lás el ső al ka lom mal ren −
dez te meg a Ro ma Kul tú ra, Szép ség és Mű vé szet Fesz ti vál ját.
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Au gusz tus 21., Kirá ly helmec – A Szlo vá ki ai Ro mák Egye sü le te nyá ri etno−ro ma jó té −
kony sá gi kon cer tet szer ve zett.

Au gusz tus 26–28., Po zsony – Az SZK Kul tu rá lis Mi nisz té ri u má nak a véd nök sé ge alatt 2.
al ka lom mal ren dez ték meg a Nem ze ti Ki sebb sé gek Fesz ti vál ját. A fesz ti vál a Szlo vá ki á −
ban élő 12 nem ze ti ki sebb ség kul tú rá ját mu tat ta be, eb ben az év ben a köz pon ti sze rep
a ro ma kul tú ráé volt. A ren dez vény a ruži novi mű ve lő dé si ház ban és az óvá ros ut cá in zaj −
lott. A ro ma ze né szek kon cert jén fel lé pett a Kmeťoband, Peter Konček és Ján
Berky–Mrenica Dia bol ské husle ne vű ze ne ka ra. A fesz ti vál ré sze ként ke rült sor a nem −
ze ti sé gi szín há zak szem lé jé re, fel lé pett a Romath an Szín ház is, amely nagy si ker rel ad −
ta elő a Fe ke te macs ka / Kaľi mač ki ca cí mű ko mé di át. A prog ram kép ző mű vé sze ti ré −
szé ben kovači cai na iv mű vé szek fest mé nye it, bol gár iko no kat, va la mint a ke let−szlo vá ki −
ai ro mák éle tét be mu ta tó fo tó kat ál lí tot tak ki. A fesz ti vál ün ne pi kon cert tel zá rult, ame −
lyen olyan sztá rok lép tek fel, mint Arash, a Zdob si zdub és a Mys tery of dance.

Au gusz tus 28., Zó lyom – A szlo vák nem ze ti fel ke lés 61. év for du ló já nak elő est éjén fák −
lyás fel vo nu lást tar tot tak a Szlo vák Test vé ri ség – Nem ze ti Párt ba tö mö rült szlo vák ná −
cik. A fel vo nu lás el len mint egy 20 hely be li la kos til ta ko zott. Ez az ak ció csak egyi ke
volt a ha son ló ná ci ren dez vé nyek nek, ame lye ket a neo ná ci Mar ián Kotle ba és ban dá −
ja 2005−ben szer ve zett.

Szep tem ber 1., Kas sa – Meg kezd te te vé keny sé gét a ro ma kö zös sé gek szá má ra lét −
re ho zott Ma gán Szo ci á lis és Jo gi Aka dé mia, ame lyen szo ci á lis mun ká so kat ké pez nek.
(Az SZK Is ko la ügyi Mi nisz té ri u ma 2001. de cem ber 28−án so rol ta be az ok ta tá si in téz −
mé nyek rend sze ré be.) Az is ko la tel jes kö zép fo kú vég zett sé get nyújt és tan díj men tes.

Szep tem ber 1., Eper jes – Az Eper je si Egye tem Pe da gó gi ai Ka rán a 2005/2006−os aka −
dé mi ai év ben új ta nul má nyi prog ram nyílt: A szo ci á li san hát rá nyos hely ze tű cso por tok is −
ko la előt ti és ele mi ped a gogiká ja (pe da gó gi ai as  szisz tens). A ka ron 40 ro ma di ák is fel −
vet te ezt a sza kot, kö zü lük 30 az Eu ró pai Szo ci á lis Alap pro jekt jé nek a ke re té ben.

Szep tem ber 8., Dél−Af ri kai Köz tár sa ság – A Dél−Af ri kai Köz tár sa ság ban au tó bal eset −
ben el hunyt Mile na Hüb schmanová, a romiszti ka cseh szlo vá ki ai út tö rő je, a prá gai Kár −
oly Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka ra romisztikai sze mi ná ri u má nak ve ze tő je (szül.
1933. jú ni us 10.). 

Szep tem ber 24., Rimakoko va – Meg ren dez ték a Bal vafest ro ma fesz ti vál 5. év fo lya −
mát, mely nek szer ve ző je V. Sendrei, a Lačho drom / Jó Út kul tu rá lis és ne ve lé si egye −
sü let ve ze tő je volt.

Szep tem ber 23–29. – Meg ren dez ték a KHETANES nem zet kö zi te vé keny ség 1. sze mi −
ná ri u mát az EQUAL négy pro jekt jé vel kap cso lat ban, ame lyek a ro mák kép zé sét és fog −
lal koz ta tá suk eme lé sét cé loz zák. A sze mi ná ri u mot a fej lesz té si part ne rek, a besz ter −
ce bá nyai Bél Má tyás Egye tem Pe da gó gi ai Ka ra és a ri ma szom ba ti Ok ta tá si Aka dé mia
ké szí tet te elő. A négy éves pro jekt ben (2004–2008) Szlo vá kia, Finn or szág, Len gyel or −
szág és Szlo vé nia mű kö dik együt t. A pro jek tet az Eu ró pai Szo ci á lis Alap tá mo gat ta és
az Eu ró pai Unió rész fi nan szíroz ta.
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Ok tó ber 5–7. – A RO MA AND GADŽE – GADŽE AND RO MA in approach (kö ze lí tés) há −
rom éves nem zet kö zi pro jekt a ROMANOVELA: LOVE IN TRANSLATION (SZE RE LEM
FOR DÍ TÁS BAN) nem zet kö zi elő adás ban és a part ner szer ve ze tek kép vi sel te 6 or szág −
ban – Ausz ti a, Szlo vá kia, Ma gyar or szág, Szlo vé nia, Ro má nia, Olas zorszád – zaj lott
egy hó na pos tur né ban csú cso so dott ki. Szlo vá ki á ban a JEKHETANE – EGYÜTT tár su lás
vál lal ta a part ner sé get, az elő adást Po zsony ban, Eper je sen és Kas sán mu tat ták be.
Az elő adás egye dü li ro ma sze rep lői a ROMATHAN Szín ház tag jai – Alena Klem párová,
Milan Godla és Ján Žiga – vol tak. A pro jek tet az Eu ró pai Bi zott ság tá mo gat ta a Kul tú −
ra 2000 el ne ve zé sű prog ra mon ke resz tül.

Ok tó ber 6., Nyi tra – Fenn ál lá sá nak 15. év for du ló já ról em lé ke zett meg a Kons tan tin Fi −
lo zó fus Egye tem Ro ma kul tú ra tan szé ke. A tan szék 1990−ben a nyi trai Pe da gó gi ai Fő −
is ko la Pe da gó gi ai Ka rá nak ré sze ként ala kult meg. Je len leg 637 hall ga tó ja van – 157
nap pa li, 480 le ve le ző ta go za ton ta nul.

Ok tó ber 11., Kas sa – A Ga lak ti kus ut cai Ro ma Ma gán gim ná zi um ban meg nyílt az Ál la −
mi Pe da gó gi ai In té zet romisztikai mun ka he lye. A gim ná zi um a romiszti ka mint tan szak
kö zép is ko lai be ve ze té sé vel a ro ma kö zös ség kép zett sé gi po ten ci ál ját nö vel ni hi va tott
nem ze ti terv kí sér le ti is ko lá ja.

Ok tó ber 13–25. – A Fut bal lal a Rassz iz mus El len (FARE) eu ró pai ren dez vény so ro zat 6.
év fo lya ma ke re té ben Szlo vá ki á ban lab da rú gó−mér kő zé sek so ro za ta zaj lott. A nem zet −
kö zi kez de mé nye zés be el ső íz ben kap cso lód tak be a szlo vá ki ai ro mák is – a ha son ló
ang li ai és olasz or szá gi tor ná kon szer zett ta pasz ta la tok után a ren dez vény szer ve zé sé −
be be kap cso lód tak a rimakoko vai ro ma lab da rú gók és a he lyi Lačho drom pol gá ri tár −
su lás is. A FARE te vé keny sé gé nek cél ja fel hív ni a fi gyel met a ras  szis ta és in to le ráns
meg nyil vá nu lá sok ra a fut ball sta di o nok ban.

Ok tó ber 15., Mag yarizsép – A Baro jilo / Nagy Szív Pol gá ri Tár su lás azok nak a ro ma
gye re kek nek a mun ká i ból ren de zett ki ál lí tást, akik részt vet tek a Jozef Cichý he lyi ro −
ma fes tő ve zet te nyá ri kép ző mű vé sze ti al ko tó mű he lyen.

Ok tó ber 18., Kas sa – Az SZK Al kot mány bí ró sá ga úgy dön tött, hogy az ún. antidis zkri −
m i ná ciós tör vény, konk ré tan an nak a le het sé ges po zi tív diszk ri mi ná ci ót érin tő ré sze
nincs össz hang ban az SZK Al kot má nyá val. Az Al kot mány bí ró ság hoz Daniel Lipšic igaz −
ság ügyi mi nisz ter for dult be ad ván  nyal. A dön tés mar gó já ra Csáky Pál mi nisz ter el nök−
he lyet tes a kö vet ke ző ket je gyez te meg: „Nem jó hír, el ső sor ban a szlo vá ki ai ro ma kö −
zös ség szá má ra nem.”

Ok tó ber 22., Gyet va – Az Együtt Gyetváért Klub pol gá ri tár su lás meg ren dez te a
Jíloskero hangóro / Szív hang ro ma kul tu rá lis fesz ti vál 13. év fo lya mát. A fesz ti vál ke −
re té ben fel lé pett a Romath an Szín ház, kézműves műhe lyt tar tot tak és ki ál lí tás nyílt Ho −
gyan él tek a ro mák ré gen cím mel. 

Ok tó ber 22., Tőketerebes – A Ro ma pro duc tion pol gá ri tár su lás meg ren dez te a Ro ma
és Nem Ro ma Kul tú ra Rgionális Fesz ti vál ját. A ren dez vé nyen fi a tal ro ma és nem ro −
ma te het sé gek mu tat koz hat tak be a mű vé sze tü kön ke resz tül.
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Ok tó ber 25., Dunasz er da he ly – Meg ren dez ték a Pát ria Rá dió Ro ma Fesz ti vál já nak 2.
év fo lya mát, me lyen a ma gya rul be szé lő ro ma te het sé gek mu tat koz tak be. A részt ve −
vő együt te sek, egyé ni elő adók és sza va lók Nagy ba log ról, Szepsi ből, Nagy mag yarról és
Rimakokovából ér kez tek.

Ok tó ber 28, Cse mernye – Az EU RÓ PA ro ma tár su lás meg ren dez te a Ro ma Arany csa −
lo gány re gi o ná lis ver seny 3. év fo lya mát. A zsű ri, amely ben Věra Bílá és Peter Konček
is he lyet fog lalt, Ró bert Slivkát ta lál ta a leg jobb nak.

No vem ber 3., Po zsony – Fi a tal ro ma ak ti vis ták, he lyi kép vi se lők, új ság írók és pol gá ri
szer ve ze tek kép vi se lői lá to gat ták meg az SZK Nem ze ti Ta ná csát. A lá to ga tás a Nem −
ze ti De mok ra ti kus In té zet (NDI) pro jekt jé nek a ré sze volt, amely tá mo gat ja a ro mák
po li ti kai rész vé tel ét és a ro ma po li ti kai ak ti vis ták po li ti kai kész sé ge i nek a fej lesz té −
sét. A ro ma ak ti vis ták kal Pavol Hrušovský, az SZK NT el nö ke, A. Nagy Lász ló, az em −
be ri jo gi bi zott ság el nö ke, va la mint a kép vi se lői klu bok to váb bi el nö kei be szél get tek.

No vem ber 4., Po zsony – Szlo vák neo ná cik a po zso nyi Du na−par ton meg gyil kol ták a 21
éves di á kot, Daniel Tupýt. Ez a tett til ta ko zó gyű lé sek és kon cer tek so ro za tát in dí tot −
ta el az új fa sisz ta meg nyil vá nu lá sok el len egész Szlo vá ki á ban.

No vem ber 4., Po zsony – A Žudro Pol gá ri Tár su lás be mu tat ta a Hoj na nej na cí mű, ere de −
ti kor társ ro ma nép da lo kat tar tal ma zó CD−t. A CD−be mu ta tón fel lé pett az au ten ti kus ro ma
nép ze nét ját szó Radiša gos ze ne kar Prak falváról, va la mint Boban Markovič és ze ne ka ra.

No vem ber 10., Kas sa – A Ro ma Hír ügy nök ség (RPA) ke rek asz tal−be szél ge tést szer ve −
zett, mely nek té má ja a ro ma nők tár sa dal mi hely ze te, va la mint a szlo vá ki ai szo ci á lis
re form és an nak ha tá sa volt. A prog ram ré sze ként be mu tat ták az RPA do ku men tum −
film jét, mely a Ha zárd já ték ok cik lus ré sze ként a Két vi lág cí met vi se li. A fó ru mon részt
vet tek az SZK Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma, az SZK Mun ka ügyi és Szo ci á lis Mi nisz té ri u ma
kép vi se lői, va la mint azok a ma ce dó ni ai ro ma ak ti vis ták, akik részt vesz nek az RPA Ro −
ma nők – né ző pont el ne ve zé sű pro jekt jé ben. 

No vem ber 18., Nagymi há ly – 3. al ka lom mal ren dez ték meg a Dél−Zemp lé ni Ro ma
Fesz ti vált. A ren dez vény szer ve ző je, au Új Út Pol gá ri Tár su lás 230 fel lé pőt vo nul ta tott
fel Dereg nyőről, Vámosluc skáról, Őr me ző ről, Gál széc sről, Pálócról, Mál cáról, Nagymi −
hály ból, Szo brán cról, Mag yarizsépről és Hraňáról. Ven dég ként fel lép tek a kas sai Mű −
vé sze ti Kö zép is ko la di ák jai.

No vem ber 17–21., Prá ga (Cseh or szág) – Meg ren dez ték a szlo vá ki ai és cseh or szá gi
ro ma női ak ti vis ták mun ka ta lál ko zó ját, mely nek té má ja a ro ma nők tár sa dal mi hely ze −
te volt. A ren dez vény a Hein rich Böll Ala pít vány szé le sebb pro jekt jé nek a ré sze volt,
ame lyet az Eu ró pai Bi zott ság tá mo ga tott a Bő ví tés 2004 prog ram ból. A pro jekt szlo −
vá ki ai part ne re a Szlo vá ki ai Ro mák Kul tu rá lis Egye sü le te (Besz ter ce bá nya). A ta lál ko −
zón Szlo vá ki á ból Hele na Jonášová, And rea Bučková, Jarmi la Plešková, Jolana
Náterová és Ivana Cick ová vett részt. 

No vem ber 18., New York (USA) – A Carnegie Hall ban szlo vá ki ai ro ma mű vé szek ad tak
kon cer tet Szlo vá kia be mu tat ja: Kon cert a ro ma lé lek ből cím mel. Szó lis ta ként fel lé pett
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Jan ka Sendreiová, Mar tin Herák vib ra fon mű vész, Pat rik Žig mund 13 éves te het sé ges
he ge dűs, Richard Rikkon zon go ra vir tu óz, va la mint az Analy test vé rek ze ne ka ra. A ren −
dez vényt a Kul tú rá ért, Mű ve lő dé sért és Kom mu ni ká ci ó ért Szö vet ség (Po zsony) szer −
vez te az SZK Kül ügy mi nisz té ri u má val és az ENSZ mel lett mű kö dő ál lan dó szlo vák kül −
dött ség gel együt t. A hang ver senyt az SZK Kül ügy mi nisz té ri u má nak ál lam tit ká ra, Mag −
da Vašáry ová nyi tot ta meg.

No vem ber 21., Eper jes – A Pe da gó gi ai Mód szer ta ni Köz pont ban 33 hall ga tó fe jez te be
a két éves ta nul má nyi át kép zé sét pe da gó gi ai as  szisz tens ké pe sí tés sel.

No vem ber 25., Eper jes – Az ATARAX pro duk ci ós tár sa ság há rom új do ku men tum fil met
mu ta tott be az ama tőr ro ma kép ző mű vé szek éle té ről és mun kás sá gá ról. A mag ya −
rizsépi Jozef Cichý Tel je sült álom, a jernyei Mar tin Kale ja Fes tő a te lep ről, va la mint
a pop rá di Eri ka Šaj galová Eri ka cí mű port ré ját az eper je si DJZ−ben ve tí tet ték a kép ző −
mű vé szek je len lét ében. A be mu ta tó kí sé rő ren dez vé nye ként ki ál lí tás nyílt az al ko tók
mun ká i ból, ame lyet a JEKHETANE – EGYÜTT tár su lás szer ve zett. 

No vem ber 26. – Re gi o ná lis me gyei ön kor mány za ti vá lasz tá sok Szlo vá ki á ban, a vá lasz −
tók tör té nel mi leg leg ala cso nyabb, 18%−os rész vé te lé vel. A ro ma po li ti kai pár tok je lölt −
jei egy kép vi se lői man dá tu mot sem sze rez tek.

De cem ber 4–6. – Si ke res auszt ri ai tur nén vett részt a ROMATHAN Szín ház (Oberwart,
Leib nitz), két elő adá sá val sze re pelt a he lyi ro ma kö zös sé gek és fő is ko lai hall ga tók
előt t. A ren dez vény ré sze ként be szél ge té se ket is szer vez tek a né zők kel, a té ma a ro −
mák hely ze te volt a bő vü lő Eu ró pá ban.

De cem ber 12., Nagy kür tös – A Ki sebb sé gi kö zös sé gi Köz pont pol gá ri tár su lás ka rá −
csony vá ró ren dez vényt szer ve zett – fel lé pett a ROMATHAN szín ház. 

De cem ber 12., Po zsony – Cti bor Nečas pro fes  szor a má so dik vi lág há bo rús szlo vá ki ai
és cseh or szá gi ro ma holokausztról tar tott elő adást. A ren dez vényt a Milan Šimeč ka
Ala pít vány szer vez te a MA BISTEREN! (NE FE LEDD!) el ne ve zé sű pro jekt ré sze ként. 

De cem ber 13–14., Lo sonc – A CESPOM pol gá ri tár su lás E. Demeová ve ze té sé vel
meg ren dez te a Romano hangóro / Ro ma Han gocs ka 3. év fo lya mát, a ren dez vény
a gyer me kek or szá gos pop daléneke si ver se nye. A ren dez vény ven dé ge volt Ida
Kelarová, aki a zsű ri ben is he lyet fog lalt. 

De cem ber 15., Lutil la – Az In mi no ri ta pol gá ri tár su lás és a Szlo vák Nem ze ti Mú ze um
szer ve zé sé ben le lep lez ték a má so dik vi lág há bo rús ro ma holokauszt ál do za ta i nak em −
lék mű vét. Az em lék mű vet ifj. Ladislav Čisárik és Ale xan der Reindl ké szí tet te. A ren −
dez vény re a MA BISTEREN! (NE FE LEDD!) pro jekt ré sze ként ke rült sor, amely nek céja
a szlo vá ki ai ro mák el le ni meg tor ló in téz ke dé sek fel idé zé se.

De cem ber 15., Garam német fal va – A MA BISTEREN!! (NE FE LEDD!!) pro jekt ré sze ként
le lep lez ték a má so dik vi lág há bo rús ro ma holokauszt ál do za ta i nak em lék mű vét. Az
em lék mű vet Jarosla va Šick ová és Ján Šicko szob rász mű vész ké szí tet te. 
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De cem ber 21., Kas sa – A ROMATHAN Szín ház a sza bad idő köz pont ban meg tar tot ta
41. pre mi er jét – a me se já ték Jan Šan dor ro ma író mo tí vu ma in ala pul, a cí me: Jo lán −
ka ki rály lány és a bá tor Dezsko / E kra jask iňa Jolan ka the tro ma do Dežko. 

2.3. A cseh ki sebb ség 

Ja nu ár 1., Kas sa – Meg nyílt a Cseh szlo vák Hu szi ta Egy ház Plé bá nia hi va ta lá nak az iro −
dá ja, amely egy ál lan dó lel készt fog lal koz tat. Az egy ház te vé keny sé ge Ke let−Szlo vá ki −
á ban 1997−ben in dult el is mét.

Ja nu ár 18., Po zsony – A Cseh Köz pont ban a Ba ran go lá sok (a cseh múlt ös vé nye in) cí −
mű ren dez vény so ro zat ke re té ben a szlo vák szín ház mű vé szet egyik je len tős alak já ról,
az édes ap ja ré vén rész ben cseh szár ma zá sú Hele na Bartošová−Schűtzováról em lé kez −
tek meg, a ki vá ló mű vész szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból.

Ja nu ár, Po zsony – A Pálffy− palotában A hat va nas évek gyer me ke va gyok cím mel nyílt
önál ló ki ál lí tás a prá gai szü le té sű fes tő mű vész, Mihal Stu dený ké pe i ből, az al ko tó 65.
szü le té sé nek al kal má ból.

Feb ru ár 2., Po zsony – A Cseh Köz pont ban a szlo vá ki ai cseh ki sebb ség kép vi se lő i vel
ta lál ko zott a Cseh Köz tár sa ság Par la ment jé nek a sze ná to ra i ból ál ló kül dött ség, ame −
lyet a Sze ná tus el nö ke, Pře mysl Sobot ka ve ze tett. Pře mysl Sobot ka nagy ra ér té kel te
a Szlo vá ki á ban élő cseh ki sebb ség tag ja i nak az ös  sze tar tá sát, va la mint kul tu rá lis és
egye sü le ti te vé keny sé gét. A ta lál ko zó részt ve vői ez al ka lom mal is em lé kez tet ték a de −
le gá ció ve ze tő jét, hogy a ha tá lyos szlo vák tör vé nyek a Szlo vá ki á ban élő cseh ki sebb −
ség egy ré sze szá má ra még min dig nem te szik le he tő vé a cseh ál lam pol gár ság prob −
lé má já nak a meg ol dá sát.

Feb ru ár 10., Po zsony – A Cseh Köz pont ban meg nyílt a Václav Havel Könyv tár, amely
a po li ti kus, drá ma író és dis  szi dens Václav Havel sze mé lyes és hi va ta li dku men tu −
maival fog lal ko zik. Az ün ne pé lyes meg nyi tó al kal má ból mu tat ták be a könyv tár el ső ki −
ad vá nyát, me lyet Prá ga – Wa shing ton – Prá ga cím mel Vilém Prečan tör té nész ál lí tott
ös  sze. An nak a 120 dip lo má ci ai táv irat nak a ki adá sá ról van szó, ame lyet az USA
Nagy kö vet sé ge kül dött 1989 fo lya mán.

Feb ru ár 12., Kas sa – A Mű vé sze tek Há zá ban ti zen ket te dik al ka lom mal ren dez ték meg
a Cseh Bált. Az ese ményt a Cseh Köz tár sa ság fő kon zul ja, Vítězslav Pivoň ka nyi tot ta
meg a Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let kép vi se lő i vel együt t.

Feb ru ár 15., Po zsony – A Ba ran go lá sok cí mű ren dez vény so ro zat ke re té ben a Cseh
Köz pont ban iro dal mi−kép ző mű vé sze ti mű sort szer vez tek a cseh köl tő, Vla di mír Holan
szü le té sé nek a 100. és ha lá lá nak a 25. év for du ló ja al kal má ból.

Feb ru ár 25., Igló – A Sze pes sé gi Mű vé szek Ga lé ri á já ban Az el fe le dett fiú vis  sza té ré −
se cí mű ki ál lí tás is mét lé sét te kint het ték meg az ér dek lő dők. A ki ál lí tás a jel ké pes te −
me tő ala pí tó já nak és a Ma gas−Tát ra sze rel me sé nek, Otakár Štáfl cseh fes tő mű vész −
nek az élet mű vét mu tat ta be.
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Már ci us 16., Po zsony – A Szlo vák Kép ző mű vé sze ti Szö vet ség épü le té ben meg nyílt
a Sza bad Kép ző mű vé szek Tár sa sá gá nak 2005−ös Sza lon ja, a ki ál lí tás ku rá to ra B.
Bachratý volt. Több Cseh or szág ban és Mor va or szág ban szü le tett, Szlo vá ki á ban élő
kép ző mű vész is ki ál lí tot ta itt mun ká it. 

Már ci us – A szlo vá ki ai cseh kö zös ség és a Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let re gi o ná lis szer −
ve ze tei több ün ne pi ren dez vé nyen is meg em lé kez tek a Cseh szlo vák Köz tár sa ság el ső
el nö ke, Tomáš Gar rigue Masaryk szü le té sé nek a 155. év for du ló já ról. A Po zso nyi Cseh
Egye sü let eb ből az al ka lom ból Zora Frkáňová val, a Masarykék és Turócbeszter ce cí −
mű könyv szer ző jé vel szer ve zett ta lál ko zót.

Áp ri lis 7., Turóc szent már ton – A Szlo vá ki ai Cseh Kul tú ra Mú ze u má ban meg nyílt a
Masarykék és Turócbeszter ce cí mű ki ál lí tás, ame lyet a prá gai Szlo vák Kul tú ra Klub ja
és a Cseh Tu do má nyos Aka dé mia Masaryk In té ze te ál lí tott ös  sze. A ki ál lí tás a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság el ső el nö ke, Tomáš Gar rigue Masaryk éle tét és mun kás sá gát
mu tat ta be, a köz pon ti rész a Masaryk csa lád tag ja i nak turó ci tar tóz ko dá sá val fog lal −
ko zott.

Áp ri lis 12.–14., Turóc szent már ton – Meg tar tot ták a Szlovák–Cseh/Cseh−Szlovák Tör −
té nész Bi zott ság 22. ülé sét. A bi zott ság fel vált va ülé se zik Cseh or szág ban és Szlo vá −
ki á ban. A ren dez vény szer ve ző je a Szlo vák Tör té nész Tár sa ság, a Szlo vák Nem ze ti
Könyv tár és a Szlo vák Nem ze ti Mú ze um – a Szlo vá ki ai Cseh Kul tú ra Mú ze u ma, Turóc −
szent már ton volt. A bi zott ság ülé sé nek a ré sze ként ke rült sor ar ra a tu do má nyos sze −
mi ná ri um ra, mely nek té má ja a II. vi lág há bo rú utá ni cseh, szlo vák és cseh szlo vák
emig rá ció volt. 

Áp ri lis 30–május 1., Kas sa – A Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let Köz gyű lé se meg sza vaz ta azt
a szer ve ze ti vál to zást, mely nek ér tel mé ben a Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let re gi o ná lis szer −
ve ze tei önál ló jo gi sze mé lyek ké vál nak. A mó do sí tást az a tény in do kol ta, hogy az SZK
Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma úgy dön tött, anya gi lag nem já rul hoz zá a ki sebb sé gi szer ve ze −
tek fenn tar tá si és ad mi niszt ra tív jel le gű ki adá sa i hoz. A cseh egye sü le tek mint önál ló jo −
gi sze mé lyek az el fo ga dott alap sza bály zat ér tel mé ben a kas sai szék he lyű Szlo vá ki ai
Cseh Egye sü let kol lek tív tag ja i vá vál tak, ez az egye sü let kép vi se li a cseh ki sebb ség ér −
de ke it a szlo vá ki ai és a kül föl di ál la mi szer vek előt t, va la mint ko or di nál ja azo kat a te vé −
keny sé ge ket, ame lyek a cseh ki sebb ség mint egész ér de ke it szol gál ják.

Má jus, Trenc sén, Turóc szent már ton, Po zsony – A Trenc séni Cseh Egye sü let ze nés iro −
dal mi es te ket szer ve zett az Osvobozené divad lo szer ző hár ma sa, Ježek, Voskovec és
Werich da la i ból, a prá gai szü le té sű, Nagymi hály ban élő elő adó mű vész, Otakar Krásen −
ský elő adá sá ban. Az em lék est Jiří Voskovec és Jan Werich szü le té sé nek a 100. év −
for du ló ja al kal má ból jött lét re.

Má jus 12., Po zsony – A Cseh Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kul tu rá lis mi nisz −
te ré nek véd nök sé gé vel a Pálffy− palotában meg nyílt a Josef Váchal élet mű vét be mu ta −
tó mo nog ra fi kus ki ál lí tás. Josef Váchal a 20. szá zad el ső fe lé nek leg fi gyelem re mél tó
al ko tó ja volt – fes tő, gra fi kus, il luszt rá tor, fa fa ra gó, ti pog rá fus, új gra fi kai el já rá sok ki −
öt lő je, egy szer smind író, köl tő és lel kes tu ris ta. 
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Má jus 15., Kas sa – A Má ria Menny be me ne te le−ká pol ná ban Horný Bankovban za rán −
dok la tot tar tot tak Nepo mu ki Szent Já nos cseh vé dő szent ün ne pe al kal má ból.

Má jus 17., Kas sa – Prá ga gyer mek szem mel cím mel gyer me kek kép ző mű vé sze ti mun ká −
i ból nyílt ki ál lí tás a Jan Bocatius Könyv tár ban, a meg nyi tón ér té kel ték a mun ká kat és dí −
jaz ták a leg si ke re sebb al ko tó kat. A ren dez vényt a Kas sai Cseh Egye sü let szer vez te.

Má jus 21. – Har ma dik al ka lom mal ren dez ték meg a Sze ná to ri Ös vény el ne ve zé sű ak ci ót
– a nem zet kö zi át ke lést a Fe hér−Kár pá tok hegy ge rin cén. A ren dez vény fő szer ve ző je az AG
klub vzájom nos ti Valašské Klobouky, a cseh sze ná tus egyik tag ja, Alena Gajdůšková, va −
la mint szlo vák rész ről Po rosz ka te le pü lés volt. A ren dez vény fő cél ja a szlo vák–cseh ösz  −
sze tar to zás meg erő sí té se és a ha tá ron át íve lő együtt mű kö dés fel élesz té se.

Má jus 23., Stub nyafürdő – 15. al ka lom mal ad ták át a Karel Čapek−dí jat azok nak
a sze mé lyi sé gek nek, akik nagy ban hoz zá já rul tak a Čapek test vé rek éle té nek és mű −
vé nek a nép sze rű sí té sé hez, va la mint a cseh–szlo vák test vé ri ség gya kor la ti meg va ló −
sí tá sá hoz. A dí jat Josef Pro ti va ren de ző, a prá gai Čapek Test vé rek Tár sa ság tag ja, va −
la mint Šte fan Vraš ti ak, a po zso nyi Cseh Kul tú ra Ba rá ti Kö ré nek az el nö ke ve het te át.
Az ün ne pi prog ram ré sze ként meg nyílt A Čapek test vé rek Szlo vá ki á ja cí mű ki ál lí tás,
me lyet a Památ ník národ ního písem nictví ál lí tott ös  sze.

Má jus 27–28., Kas sa – A kas sai Jan Bocatius Könyv tár ban ren dez ték meg a VIII. Non −
stop Ol va sás iro dal mi fesz ti vált. A té ma: A szo li da ri tás és a meg ér tés vi lá ga – Egy
Föld− e gy em be ri ség. 

Má jus 29. – A Česká beseda, mesačník Čechov, Mora vanov a Slezanov na Sloven sku
cí mű fo lyó irat ki adá sát a szlo vá ki ai Szlovák–Cseh Klub vet te át. A Szlovák–Cseh Klub
pol gá ri tár su lás cél ja a Szlo vá ki á ban élő cseh ki sebb ség nem ze ti iden ti tá sá nak
a meg őr zé se, va la mint a cseh–szlo vák kap cso la tok fej lesz té se.

Jú ni us 1., Kas sa – Be zár ta ka pu it a Cseh Köz tár sa ság kas sai fő kon zu lá tu sa. Et től az
idő pont tól szá mít va a Cseh Köz tár sa ság po zso nyi nagy kö vet sé ge Cseh or szág egyet −
len olyan kép vi se le te Szlo vá ki á ban, amely a cseh ál lam pol gár ok nak kon zu li szol gál ta −
tá so kat biz to sít. Az zal a cél lal, hogy a kon zu li szol gál ta tá sok igény be vé tel ét meg köny  −
nyít sék a Kas sai és Eper je su ke rü let ben élő cseh ál lam pol gár ok szá má ra, a kas sai
Cseh Köz pont épü le té ben ha von ta egy szer kon zu li na po kat tar ta nak, ame lyek szer ve −
ze ti hát te rét a po zso nyi nagy kö vet ség kon zu li hi va ta lá nak a mun ka tár sai biz to sít ják.

Jú ni us 17–20., Ma gas−Tát ra – A Cseh Köz tár sa ság szlo vá ki ai nagy kö vet ség ének 10
mun ka tár sa, be le ért ve a nagy kö ve tet, Vla di mír Galuškát, se gí tett el há rí ta ni a 2004−es
pusz tí tó szél vi har ál tal a Ma gas−Tát rá ban oko zott ká ro kat.

Jú ni us 20., Prá ga (Cseh or szág) – A cseh ki sebb ség kép vi se lői Prá gá ban a Cseh Köz −
tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma, a Cseh Par la ment Cseh szlo vák Kül ügyi In té ze te, Sze −
ná tu sa és Kép vi se lő há za, va la mint a Cseh Rá dió 7 (a kül ho ni cse hek adá sa) kép vi se −
lő i vel ta lál koz tak. Jitka Seit lová sze ná tor és Eva Nováková kép vi se lő sze rint elő ké szí −
tő sza kasz ban van an nak a tör vény nek a to váb bi mó do sí tá sa, amely a cseh ál lam pol −
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gár ság meg szer zé sét és el vesz té sét sza bá lyoz za, a mó do sí tás azon ban is mé tel ten
nem ke ze li az ún. et ni kai cse hek cso port já nak a hely ze tét, az az azok nak a cse hek nek
a prob lé má ját, akik Szlo vá kia vagy Kár pát al ja te rü le tén szü let tek az el ső köz tár sa ság
évei alat t, vagy Szlo vá ki á ban 1968−ig (a fö de ra tív ál lam lét re jöt té ig), olyan csa lád ban,
ahol a szü lők leg alább egyi ke cseh ál lam pol gár volt, to váb bá azok hely ze tét sem, akik
a fö de rá ció ide jén szü le tett szü lők gyer me kei, és a két ál lam szét vá lá sa ide jén be töl −
töt ték 18. élet évü ket, ez ál tal nem vo nat ko zott rá juk a cseh ál lam pol gár sá gi tör vény
leg utób bi mó do sí tá sa.

Au gusz tus 4–13., Kis med vés – A Kas sai Cseh Egye sü let meg ren dez te a VI. Or szá gos
Egye sü le ti Nyá ri Gyer mek tá bort, ame lyen 7 és 15 év kö zöt ti gye re kek vet tek részt
egész Szlo vá ki á ból. A tá bor prog ram ja cseh nyel vű volt, a tá bor ve ze tők a Cseh Köz tár −
sa ság ból ér kez tek.

Au gusz tus 22., Po zsony – A szlo vá ki ai cseh ki sebb ség tag ja it tö mö rí tő szer ve ze tek (a
Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let, a Cseh Köz tár sa ság Ál lam pol gá ra i nak Klub ja) be kap cso −
lód tak a Nem ze ti Ki sebb sé gek Fesz ti vál ja 2. év fo lya má nak a szer ve zé sé be. A ren dez −
vény ré sze ként ki ál lí tá sok nyíl tak a Szlo vá ki á ban élő cseh kép ző mű vé szek mun ká i ból
(az Imp res  szi ók cí mű kép ző mű vé sze ti te lep há rom év fo lya má nak al ko tá sa i ból). Ezen
kí vül a cseh ki sebb ség kép vi se le té ben lé pett fel a Starý orchestrión ze ne kar (a
dzsessz pó di u mon), a trenc séni Kubran ka fú vós ze ne kar, va la mint a sza kol cai Slovácky
krúžok – Skaličané. 

Szep tem ber 10. – A Zsóri−völ gy ben a he gyek ál do za ta i ra em lé kez ve meg tar tot ták a ha −
gyo má nyos egye sü le ti meg em lé ke zést, mely nek ap ro pó ja az utol só fö de rá ci ós cseh −
szlo vák kör nye zet vé del mi mi nisz ter, Josef Vavroušek és lá nya, Pet ra 1995−ös tra gi kus
ha lá la volt. A meg em lé ke zést a lip tóújvári Cseh Egye sü let szer vez te, a ren dez vé nyen
szá mos Cseh Egye sü let tag ja in kí vül cseh és mor va tu ris ták is részt vet tek.

Szep tem ber 15., Prá ga (Cseh or szág) – A Cseh Köz tár sa ság Sze ná tu sá ban a Kül ho ni
Cse hek Ál lan dó Bi zott sá gá ban meg tar tot ták a Cse hek Szlo vá ki á ban cí mű sze mi ná ri u −
mot. A szlo vá ki ai cseh kö zös sé get ös  sze fo gó két szer ve zet, a Cseh Köz tár sa ság Ál −
lam pol gá ra i nak Klub ja és a Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let el nö kei tá jé koz tat ták a ven dég −
lá tó kat a szer ve ze tek te vé keny sé gé ről. Az ak tu á lis hely ze tet ér té kel ve ki tér tek ar ra
a prob lé má ra is, ame lyet a ke let−szlo vá ki ai ré gió szá má ra a kas sai cseh fő kon zu lá tus
be zá rá sa oko zott, va la mint be szá mol tak azok ról a kö rül mé nyek ről is, ame lyek a Szlo −
vá ki ai Cseh Egye sü let önál ló Cseh Egye sü le tek re va ló szét ta go ló dá sát in do kol ták.
A tár gya lá son érin tet ték a kül ho ni cseh szer ve ze tek pénz ügyi tá mo ga tá sá nak a kér dé −
sét is. Ér de kes in for má ci ók hang zot tak el azon szlo vák ál lam pol gár ok szá má ról, akik
a cseh ál lam pol gár sá gi tör vény 1999−es és 2003−as mó do sí tá sa ér tel mé ben meg sze −
rez ték a cseh ál lam pol gár sá got.

Szep tem ber 19–22., Kas sa – A Cseh Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá gá nak el nö ke,
Pavel Rychet ský to váb bi tíz al kot mány bí ró val együtt részt vett a Szlo vák Köz tár sa ság
Al kot mány bí ró sá ga bí rá i val foly ta tott rend sze res mun ka meg be szé lé sen (a ta lál ko zók −
ra fel vált va ke rül sor a két or szág te rü le tén). A ta lál ko zó fő té má ja a két al kot mány bí −
ró ság hely ze té nek kér dé se volt a két or szág Eu ró pai Uni ós csat la ko zá sa után, érin tet −
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ték to váb bá az Eu ró pai Tör vény szék kel va ló kap cso la tot és az eu ró pai al kot mány ról
szó ló szer ző dés kér dé sét.

Szep tem ber 28., Po zsony – A Cseh Köz tár sa ság ál lam ün ne pe al kal má ból a Cseh Köz −
tár sa ság szlo vá ki ai nagy kö vet sé ge meg ren dez te a Szent Ven cel−za rán dok la tot. A ren −
dez vény ré sze ként a részt ve vők sé ta ha jó val tet ték meg az utat a Danu biana Ga lé ri á −
ig, ahol meg te kin tet ték az ál lan dó ki ál lí tást, Miloš Karásek Po zsony ban élő cseh kép −
ző mű vész ki ál lí tá sát, va la mint meg hall gat ták Jana Koubková cseh dzsesszén nekesnő
és az EU−band együt tes kon cert jét.

Szep tem ber 28., Kas sa – A Kas sai Cseh Egye sü let meg ren dez te a Sva tová clavské
posví cení el ne ve zé sű ün nep sé get.

Ok tó ber 6., Kas sa – A Ke let−Szlo vá ki ai Mú ze um ban meg nyílt az Imp res  szi ók − Ősz cí −
mű ki ál lí tás, amely a Szlo vá ki ai Cseh Egye sü let ál tal szer ve zett kép ző mű vé sze ti te lep
há rom év fo lya mán szü le tett al ko tá so kat, a Szlo vá ki á ban élő cseh kép ző mű vé szek
mun ká it mu tat ta be. 

Ok tó ber 11., Po zsony – Masaryk örök sé ge cím mel ren de zett kon fe ren ci át
a Cseh–Szlovák Bi zott ság Szlo vák Ka ma rá ja a tég la me zői Masaryk−iskolák meg nyi tá −
sá nak 75. év for du ló ja al kal má ból.

Ok tó ber 21., Bazin – El lá to ga tott Baz in ba a Cseh Köz tár sa ság ál lam fő je, Václav Klaus
és ne je, Lí via. A ven dé ge ket a szlo vák ál lam fő kí sér te, a lá to ga tás ra a két köz tár sa −
sá gi el nök ba rá ti ta lál ko zó ja ré sze ként ke rült sor.

Ok tó ber 22–29., Bazin – A Cseh Szín pa di Hu mor Leg ja va cím mel ren dez ték meg
a Bazi ni Mű ve lő dé si Köz pont ban a Cseh Szín há zi Hu mor Fesz ti vál 5. év fo lya mát.
A fesz ti vál a Cseh és Szlo vák Kul tu rá lis Test vé ri ség Hó nap ja ke re té ben zaj lott. A ren −
dez vény so ro zat nyi tá nya ként meg nyi tot ták a V + W = 100 cí mű ki ál lí tást, amely a Jiří
Voskovec és Jan Werich pá ros előtt tisz tel gett, szü le té sük 100. év for du ló ja al kal má −
ból. Az el ső elő adást meg te kin tet te a Cseh Köz tár sa ság szlo vá ki ai nagy kö ve te, Vla di −
mír Galuška, a nagy kö vet ség kul tu rá lis at ta sé ja, Lenka Procházková, va la mint a Szlo −
vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u má nak több kép vi se lő je.

Ok tó ber 22–29., Kas sa – 11. al ka lom mal ren dez ték meg a Cseh Kul tu rá lis Na po kat,
a ren dez vény so ro zat ré sze ként fel lé pett két prá gai szín ház, a Divad lo na Vinohradoch
és a Divad lo Ungelt, Cseh Film na po kat szer vez tek, és kon certett adott a Pražský výběr
együt tes. A ren dez vé nyen tar tot ták a Hrubeš a Mareš jsou kamará di do deště cí mű új
cseh folm pre mi er jét, né hány kas sai ét te rem ben meg ren dez ték a cseh kony ha he tét,
szer zői fel ol va sá so kat és kon cer te ket tar tot tak. A leg na gyobb si kert a Čechomor
együt tes fel lé pé se arat ta. 

Ok tó ber 23., Kas sa – A Cseh Köz tár sa ság kül ügy mi nisz te re, Cyril Svo bo da je len lét −
ében kezd te meg te vé keny sé gét a kas sai Cseh Köz pont, az in téz mény ve ze té se tíz év
po zso nyi te vé keny ség után köl tö zött Kas sá ra. A Cseh Köz pont igaz ga tó ja, Stanisla va
Wana tow ic zová− Bar tošová sze rint a po zso nyi köz pont nem szűnt meg, a két köz pont
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egyen ran gú ma rad. A kas sai Cseh Köz pont meg nyi tá sa a kas sai Mű vé sze tek Há zá ban
meg tar tott kon cert ben csú cso so dott ki. 

Ok tó ber 28., Turóc szent már ton – A SZNM – Szlo vá ki ai Cseh Kul tú ra Mú ze u ma a Sev −
er ka Tram p e gyesület tel kö zö sen ki ál lí tást szer ve zett a turóc szent már toni Szlo vák
Nem ze ti Mú ze um ban, A tramp ing vi lá ga – sza bad ság és ba rát ság cí mű ki ál lí tás
a tramp ing tör té ne tét és je le nét mu tat ta be, érin tet te a cseh gyö ke rek kel ren del ke ző
je len ség ked ve ző szlo vá ki ai vissz hang ját és el ter je dé sét. A ki ál lí tás kí sé rő prog ram ja −
ként a SZNM – Szlo vák Fa lu mú ze um ban, Turócszentmárton−Epresligetben meg ren dez −
ték a Sev er ka est jét. 

Ok tó ber 28. – A Cseh Egye sü le tek ün ne pi gyű lé sek, elő adá sok és ülé sek for má já ban
em lé kez tek meg a Cseh szlo vák Köz tár sa ság meg ala ku lá sá ról. A Trenc séni Cseh Egye −
sü let eb ből az al ka lom ból 5. al ka lom mal ren dez te meg a cseh–szlo vák fu tó ver senyt,
mely nek kez de tén a részt ve vők el he lyez ték vi rá ga i kat Milan Rastislav Šte fánik em lék mű −
vé nél. Po zsony ban a meg em lé ke zés szín he lye ha gyo má nyo san a cseh–szlo vák test vé ri −
ség Du na−par ton, a Szlo vák Nem ze ti Mú ze um épü le te előtt ál ló em lék mű ve volt.

No vem ber 25., Turóc szent már ton – A turóc szent már toni Szlo vák Nem ze ti Könyv tár
Szlo vák Nem ze ti Iro dal mi Mú ze u má ban a Turóc szent már toni Cseh Egye sü let köz re mű −
kö dé sé vel meg nyílt A Čapek test vé rek Szlo vá ki á ja cí mű kiál látás, ame lyet a prá gai
Památ ník národ ního písem nictví ál lí tott ös  sze.

No vem ber 30., Turóc szent már ton – A Cseh Köz tár sa ság szlo vá ki ai nagy kö ve te, Vla di −
mír Galuška, a nagy kö vet ség kul tu rá lis at ta sé ja, Lenka Procházková, va la mint a po li −
ti kai tit ká ra, Jana Bráz dová el lá to gat tak Turóc szent már ton ba, ahol a Szlo vá ki ai Cseh
Egye sü let egyik leg te vé ke nyebb szer ve ze té nek a tag ja i val, va la mint a Turóc szent már −
ton ban ugyan csak te vé keny ke dő T. G. Masaryk és M. R. Šte fánik Ba rá ti Tár sa ság kép −
vi se lő i vel ta lál koz tak. A lá to ga tás ré sze ként meg te kin tet ték a SZNM – Szlo vá ki ai Cseh
Kul tú ra Mú ze u ma szék há zát, és tá jé ko zód tak az épü let ki ter jedt fel újí tá sá ról. Vé ge ze −
tül el lá to gat tak Turócbeszter cére is, ahol a Masaryk csa lád nyá ri re zi den ci á ja ként
szol gált vil la ta lál ha tó.

No vem ber – A Cseh Köz tár sa ság po zso nyi nagy kö vet sé ge meg hir det te a ka rá cso nyi
iro dal mi pá lyá zat má so dik év fo lya mát a cseh és szlo vák nem hi va tá sos író kö zön ség
szá má ra, mely nek té má ja a hí res sé gek csil lo gá sa és nyo mo rú sá ga volt.

De cem ber 15., Po zsony – A Květa Legá tová, Iva Pekárková és Oľga Feldeková író nők −
ből ál ló bi zott ság ér té kel te a Cseh Köz tár sa ság po zso nyi nagy kö vet sé ge ál tal meg hir −
de tett ka rá cso nyi iro dal mi pá lyá za tot, mely nek té má ja a sztá rok csil lo gá sa és nyo mo −
rú sá ga volt. 15 pá lya mű ér ke zett (14 Szlo vá ki á ból, 1 Cseh or szág ból). A zsű ri az 1. dí −
jat nem ítél te oda, a 2. dí jat An na Jonášová Ó cí mű no vel lá ja, a 3. dí jat Šte fan Lahi −
ta Csil lo gó nyo mo rú ság cí mű írá sa kap ta, el is me rés ben ré sze sült Mojmír Říman Az el −
nök há ta mö gött cí mű el be szé lé sért. A dí ja zott pá lya mun kák a kö vet ke ző év ben meg −
je len nek a Česká bese da fo lyó irat ban. 
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De cem ber 17., Po zsony – A Po zso nyi Cseh Egye sü let a ruži novi Cul tus Mű ve lő dé si
Ház ban mu tat ta be el ső ki ad vá nyát, a Cseh köl tők Mor va or szág ról cí mű ze nés−ver ses
CD ROM−ot, me lyen a Starý orchestri on ze ne kar mű kö dött köz re, s amely a Szlo vák
Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma és a Cseh Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma
anya gi tá mo ga tá sá val jött lét re.

2.4. A ru szin ki sebb ség

Ja nu ár 13., Újlubló für dő – Ne gye dik al ka lom mal ren dez te meg a Ru szin Bált a Ru szin
Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom Ólublói Já rá si Szer ve ze te. 

Ja nu ár 15., Po zsony – A City Bratisla va ho tel kong res  szus ter mé ben mint egy 280 ven −
dég rész vé te lé vel har ma dik al ka lom mal ren de zett Új évi Ru szin Bált a Szlo vá ki ai Ru −
szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge, a ren dez vény véd nö ke Ján Figeľ, az Eu ró pai Bi zott ság
tag ja volt. A Ru szin Bál ha gyo má nyo san a Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé −
ge egész éves mun ká já nak a csúcs pont ját je len ti.

Ja nu ár 19., Kis ke men ce – A te le pü lés fel sza ba dí tá sá nak a 60. év for du ló ja al kal má −
ból meg ko szo rúz ták a há bo rú ál do za ta i nak em lék mű vét. 

Ja nu ár 27., Po zsony – Ün ne pi meg em lé ke zést tar tot tak a ru szin nyelv ko di fi ká lá sá nak
a 10. év for du ló ja al kal má ból. A ren dez vé nyen részt vet tek a par la ment, a kor mány,
a Mat i ca sloven ská, a Szlo vák Tuományos Aka dé mia, az egy há zak kép vi se lői, va la mint
kül föl di ven dé gek is. Ko di fi ká lá sá val a ru szin nyelv az eu ró pai kul túr nyel vek so rá ba emel −
ke dett. Je len leg a ru szin nyel vet anya nyelv ként 10 alap is ko lá ban ok tat ják, egy kö zép is −
ko lá ban pe dig vá laszt ha tó tan tárgy. Új sá gok, fo lyó irat ok, tan köny vek, szép iro dal mi ki ad −
vány ok je len nek meg ru szin nyel ven, a Szlo vák Rá di ó nak ru szin nyel vű adá sa van (Pát −
ria Rá dió), lé te zik ru szin nyel vű té vé mű sor és ok tat ják az Eper je si Egye te men.

Ja nu ár – A Szlo vá ki ai Ru szin Írók Tár sa sá ga két ki ad ványt mu ta tott be: a 2004−es Ru −
szin iro dal mi al ma nac hot, va la mint Valer ij Kupka Fény nél kü li ház cí mű ver ses kö tet ét
(a szer ző ha to dik kö te té ről van szó). A ru szin iro dal mi al ma nach az ru szin iro da lom ak −
tu á lis kér dé se i vel, va la mint a ru szi nok tör té ne té vel és kul tú rá já val fog lal ko zik.

Ja nu ár, Mezőlaborc – Meg je lent Peter Solej har ma dik mun ká ja, a kö tet A szlo vá ki ai
gö rög ka to li ku sok li tur gi kus tár gyai cí met vi se li.

Feb ru ár 1., Pa lo ta – A Palota–Radoszyce szlo vák–len gyel ha tár át ke lőt, amely ko ráb −
ban csak a kis ha tár for ga lom előtt állt nyit va, meg nyi tot ták a ren des for ga lom előt t.
A ru szin ki sebb ség vá ra ko zá sa sze rint ez a lé pés jó té ko nyan hat majd a ré gió gaz da −
sá gi fej lő dé sé re.

Feb ru ár 9., Eper jes – A Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom, az Alek szan dr
Duh novics Szín ház, a Szlo vá ki ai Ru szin Írók Tár sa sá ga, a Národ né noviny és a Rusín
saj tó ter mé kek kép vi se lői Bí ró Ág nes sel, a kul tu rá lis mi nisz té ri um ál lam tit ká rá val és
Do há nyos Ró bert tel, a ki sebb sé gi kul tú rák fő osz tá lyá nak a ve ze tő jé vel ta lál koz tak.
A ta lál ko zón a ki sebb sé gi kul tú rák fi nan szí ro zá sá nak ak tu á lis kér dé se it vi tat ták meg.
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Feb ru ár 19., Kál narosz to ka – Az Alek szan dr Duh novics Szín ház Vasiľ Turok át ira tá ban
és Matúš Oľha ren de zé sé ben be mu tat ta a Her ceg ga lus ka cí mű szín mű vet.

Feb ru ár 19., Eper jes – Meg tar tot ta ülé sét a Ru szin Vi lág ta nács. Az ülés fő té má ja a 8.
al ka lom mal meg ren de zen dő Ru szin Vi lág kong res  szus elő ké szí té se volt, amely re jú ni −
us 24−én és 25−én a len gyel or szá gi für dő vá ros ban, Kryn icában ke rül sor. A Ru szin Vi −
lág kong res  szus el nö ke, Andrzej Kopcza ab ban lát ta a leg főbb prob lé mát, hogy mind −
ed dig a ru szi no kat Uk raj ná ban nem is mer ték el nem ze ti ség ként. A Ru szin Vi lág ta nács
ezen ülé sén az is mert ruszin isz ta, a ka na dai Paul Robert Magoc si be mu tat ta a Ru szin
en cik lo pé dia má so dik, bő ví tett ki adá sát. A ki ad vány eb ben az év ben je lent meg an gol
nyel ven Tor on tó ban.

Feb ru ár 20., Eper jes, Kas sa – Matúš Molčányi és Juraj Čisárik egye dül ál ló ki ad ványt adott
ki, amely a kár pá ti ré gi ó ban te vé keny ke dő pa pok kü lön bö ző nem ze dé ke it mu tat ja be.
A kö tet cí me: A kár pá ti ré gió gö rög ka to li kus pap ja i nak csa lád fá ja (Ke let−Szlo vá kia).

Feb ru ár 26., Fel ső taróc – A TJ Busov és az Urzedg miny Uscie Gor licke mel lett te vé keny −
ke dő tu ris ta klub nem zet kö zi sí fu tó át ke lést szer ve zett a Taróc–Wysowa sza ka szon. 

Már ci us 1., Olmütz (Cseh or szág) – Az olmützi Palacký Egye tem mű vé sze ti köz pont já −
nak át ri u má ban a Ját sz, tán colj! cí mű prog ram ke re té ben fel lé pett a jara binyi Poľana
folk lór cso port.

Már ci us 5., Tüs kés – Vi dám rit mus ban cím mel meg ren dez ték a Ruszin–Szláv Test vé −
ri ség 10. év fo lya mát, amely a Pichončán ka folk lór cso port meg ala ku lá sá nak a 10. év −
for du ló ja je gyé ben zaj lott.

Már ci us 11., Bárt fa – A Bárt fai Vá ro si Hi va tal kul tu rá lis osz tá lyá nak a ter me i ben meg −
nyi tot ták Andrej Smolák fes tő mű vész Ál mok a nő ről cí mű ki ál lí tá sát.

Már ci us 15., Mezőlaborc – A Szlo vák Ide gen for gal mi Fej lesz té si Ügy nök ség 27 mil lió
ko ro nát ha gyott jó vá a mezőlabor ci ön kor mány zat szá má ra a Warhol City pro jekt meg −
va ló sí tá sá ra, amely a vá ros ar cu la tá nak meg vál toz ta tá sát cé loz za meg (a vá ros a pro −
jekt tel el ső sor ban a vá ros ba irá nyu ló ha zai és kül föl di tu ris ta for ga lom élén kü lé sét
sze ret né el ér ni). 

Már ci us 17., Po zsony – 80. szü le tés nap ját ün ne pel te Šte fan Ladižin ský ze ne szer ző,
aki hos  szú éve ken át a Kyril lometh od eon egy há zi kó rus kar na gya volt.

Már ci us 18., Eper jes – Az Alek szan dr Duh novics Szín ház ban be mu tat ták Dosz to jevsz −
kij A fél ke gyel mű cí mű re gé nyé nek szín pa di vál to za tát. Az elő adás ren de ző je a hol lan −
di ai Jan−Vilem van den Bosg volt. A da rab ru szin nyel vű vál to za tát a dra ma turg, Vasiľ
Turok je gyez te.

Már ci us 25., Eper jes – Meg ala ku lá sá nak 15. év for du ló já ra em lé ke zett a Ru szin Meg −
új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom. 1990−ben Mezőlabor con élesz tet te fel a ru szin nem −
ze ti ség né hány lel kes hí ve a nem ze ti ség fel újí tá sá nak a gon do la tát, ame lyet a kom −
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mu nis ta ál lam ha ta lom 1989−ig tör vé nyen kí vül he lye zett, és 1950−től hi va ta lo san
csak az uk rán nem ze ti sé get is mer te el. A szer ve zet leg je len tő sebb ered mé nyei kö zé
tar to zik, hogy Szlo vá kia mind több la ko sa vall ja ma gát ru szin nem ze ti sé gű nek, meg −
tör tént a ru szin nyelv ko di fi ká lá sa, az Eper je si Egye te men a Nem ze ti Ki sebb sé gek In −
té ze tén be lül meg ala kult a ru szin nyelv és iro da lom osz tá lya, a Szlo vák Rá dió ke re tén
be lül önál ló ru szin köz ve tí tés mű kö dik, idő sza ki és al kal mi saj tó ter mé kek lát nak nap −
vi lá got ru szin nyel ven. 

Áp ri lis 12., Szán kó – A 23−as Orosz Klub és a Szán kói Köz sé gi Hi va tal sze mi ná ri u mon
em lé ke zett meg Emil Kubek gö rög ka to li kus pap ról, író ról és ru szin pat ri ó tá ról.

Áp ri lis 15., Eper jes – Meg ren dez ték a Szlo vá ki ai Ru szin Írók Tár sa sá ga éves tag gyű −
lés ét, ame lyen ér té kel ték az el múlt év tö rek vé se it, a Ru szin Írók Vi lág fó ru má val foly −
ta tott együtt mű kö dés ki lá tá sa it, az iro dal mi al ma nach ki adá sát, a Pavlovič−díj lét re ho −
zá sát és a meg va ló sult iro dal mi pá lyá za tot.

Áp ri lis 19., Kas sa – A nem zet kö zi mű em lék vé del mi nap al kal má ból a kas sai Ke let−
Szlo vá ki ai Mú ze um meg nyi tot ta a lá to ga tók előtt a kör mö si temp lo mot. A ke le ti rí tus
sze rin ti né pi ba rokk fa temp lom 1741−ben épült és Szt. Mik lós püs pök tisz te le té re
szen tel ték fel. A temp lo mot 1927−ben szál lí tot ták Kas sá ra.

Áp ri lis 19., Eper jes – Eper jes me gye kép vi se lői úgy ha tá roz tak, hogy a Warhol City –
Mezőlaborc pro jek tet 200 000 ko ro ná val tá mo gat ják. A pro jekt az Eu ró pai Uni ós for −
rá sok ból is tá mo ga tás hoz ju tott. A pro jekt cél ja: vi zu á lis ha tá sok kal úgy át ala kí ta ni
a vá ros ar cu la tát, hogy Andy Warhol mun kás sá gát, il let ve a pop−art stí lus vi lá gát tük −
röz ze.

Áp ri lis 21., Mezőlaborc – Meg em lé kez tek Cseh szlo vá kia el ső ál ta lá nos mű velt sé get
nyúj tó kö zép is ko lá ja meg ala ku lá sá nak a 60. év for du ló já ról. Az in téz mény nek fenn ál lá −
sa alatt több mint 2500 vég ző se volt. Az is ko la ta ní tá si nyel ve az orosz, az uk rán és
a szlo vák volt.

Áp ri lis 24., Labor cfő, Nagyc sertész – A két te le pü lés la ko sai meg em lé kez tek a he lyi
éh ség lá za dás 70. év for du ló já ról, az ese mény 1935. már ci us 14–15−én kö vet ke zett
be, ami kor a he lyi ek fel lá zad tak a vég re haj tás és a sze gény ség mi att.

Áp ri lis 27., Homon na, Szin na, Mezőlabor c, Fel sővízköz, Nagymi há ly – A fa siz mus fe −
lett ara tott győ ze lem 60. év for du ló ja al kal má ból mint egy 400 el len ál ló vet te át az
Orosz Fö de rá ció kor má nyá nak az em lék ér mét.

Má jus 5., Fel sővízköz – Be mu tat ta köny vét Ján Artim, az Eper je si Egye tem Pra vosz láv
hit tu do má nyi Ka rá nak hall ga tó ja. A Pra vosz láv iko nok – a meg vál tá sig ve ze tő út fé nyei
cí mű ki ad ványt az alsófenyvesi és fel sőfenyvesi pra vosz láv egy ház köz ség nek aján lot −
ta a szer ző.

Má jus 6., Eper jes – Be mu tat ták Miloš Karasek Vécés néni cí mű szín mű vét. Dra ma −
turg: Vasiľ Tur ok, a cím sze rep ben Ľud mi la Lukačíková mu tat ko zott be.
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Má jus 6–7., Mezőlaborc – Két fesz ti vá lon mu tat ták be a ru szin kul tú rát: meg ren dez −
ték a 2. MESAN fesz ti vált és az 5. Má ju si Mezőlabor ci Na po kat.

Má jus 8., Ge réb – Szü lő he lyén ün ne pé lye sen meg em lé kez tek a már tír püs pök, Vasiľ
Hopko szü le té sé nek a 110. év for du ló já ról. 

Má jus 12., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge be szél ge tést szer −
ve zett Ján Lan gošsal, a Nem ze ti Em lé ke zet In té ze te Igaz ga tó ta ná csá nak az el nö ké vel.
A be szél ge tés re az Andrej Smolák Ga lé ri á ban ke rült sor.

Má jus 15., Po zsony – Az Astorka–Korzo 90 Szín ház ban ven dég sze re pelt az eper je si
Alek szan dr Duh novics Szín ház. A tár su lat Miloš Karásek Vécés néni cí mű da rab ját mu −
tat ta be. 

Má jus 15., Bárt fafürdő – Meg ala ku lá sá nak a 40. év for du ló ját ün ne pel te a Sze pes sé −
gi Mú ze um öt ál lan dó ki ál lí tá sá nak egyi ke, a skan zen. Az év for du ló tisz te le té re meg −
ren dez ték a Mes ter sé gek Nap ját. A skan zen ben ta lál ha tó Szlo vá ki á ban a leg több ru −
szin épí té sze ti em lék.

Má jus 20., Fel sőhunkóc – A ke le ti rí tu sú fa temp lom ban meg nyílt a nyá ri sze zon. Ezen
a na pon a 18. szá za di mű em lék ben meg nyílt a Kár pá tok fa út ide gen for gal mi köz pont −
ja. A ren dez vény ré sze ként meg nyi tot ták a Kár pá tok fa egy há zai és fa temp lo mai a mű −
vé sze ti és ipar mű vé sze ti al ko tá sok ban cí mű ál lan dó ki ál lí tást.

Má jus 22., Kuró – Gaz dag kul túr mű sor kí sé re té ben mu tat ták be két tes ti fo gya té kos
lány, Ma ri ka és Eri ka Kos tová kö te tét. A me se köny vet Ma ri ka ír ta és Eri ka il luszt rál ta. 

Má jus 27., Homon na – A čija to chyža cím mel ru szin da lok ból ren dez tek kon cer tet,
amely re a ru szin nyel vű rá dió adás el in du lá sa 70. év for du ló ja al kal má ból ke rült sor.

Jú ni us 1., Eper jes – Meg nyílt a kijói szü le té sű Juraj Mol nár élet mű vét be mu ta tó ki ál lí tás.

Jú ni us 2., Eper jes – Meg ren dez ték a Duch novič Eper je se 2005 el ne ve zé sű or szá gos
ru szin nyel vű vers− és pró za mon dó ver senyt. A reregszem le ha to dik év fo lya mán több
mint 50 ver seny ző in dult, el ső sor ban a Bárt fai, a Fel sővízköz i, a Mezőlabor ci,
a Homon nai és a Szin nai já rás alap is ko lá sai és kö zép is ko lá sai.

Jú ni us 9. – A Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom Bárt fai Já rá si Szer ve ze te,
a Felső−Szepességi Nép mű ve lé si Köz pont és a Sza bad idő köz pont já rá si ru szin nép dal −
be mu ta tót szer ve zett Né pem da lai cím mel.

Jú ni us 12., Fel sővízköz – Az eper je si Alek szan dr Duh novics Szín ház elő adá sá ban az
Adolf Ivanovics Dobran szk ij cí mű szín mű vet te kint het ték meg az ér dek lő dők.

Jú ni us 12., Pozsony – A Turzó Élő Vi ze Szö vet ség elő adást szer ve zett A glago li ka üze −
ne te cím mel, a ren dez vény re a po zso nyi Kál vá ri án ál ló Ha vas Szűz Má ria−temp lom ban
ke rült sor.
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Jú ni us 23–26., Kryn i ca (Len gyel or szág) – Meg ren dez ték a 8. Ru szin Vi lág kong res  szust.
A Kong res  szus el nö ké vé Paul Robert Magoc si ka na dai aka dé mi kust vá lasz tot ták.

Jú ni us 25–26., Mezőlaborc – 43. al ka lom mal ren dez ték meg a kul tu rá lis és sport fesz −
ti vált, ame lyen ha zai és kül föl di ru szin folk lór cso por tok mu tat koz tak be (a Slav jane
folk lór cso port pl az USA−ból ér ke zett).

Jú ni us 25., Endrevágása – Ün ne pi meg em lé ke zést tar tot tak a fa lu ról szó ló el ső írá −
sos fel jegy zés 650. év for du ló ja al kal má ból, a ren dez vé nyen részt vett a gö rög ka to li −
kus egy ház me gye püs pö ke, Ján Ba bi ak is. 

Jú ni us 25., Mezőlaborc – A 2004−es Andy Warhol Dí jat Ivan Nestor−Šafranko fes tő mű −
vész és Michal Šma j da nép rajz ku ta tó, folk lo ris ta és író ve het te át. Az el is me rést az
Andy Warhol Tár sa ság és a mezőlabor ci Mo dern Mű vé sze tek Mú ze u ma ítél te oda. Az
eper je si Ivan Nestor−Šafranko több év ti ze des mű vé sze ti és pe da gó gi ai te vé keny sé gé −
ért, va la mint a szlo vák mo dern mű vé szet fej lő dé sé hez va ló hoz zá já ru lá sá ért ré sze sült
az el is me rés ben, a labor crévi Michal Šma jdát a szlo vá ki ai ru szi nok nép raj zi, folk lo risz −
ti kai és ant ro po ló gi ai ku ta tá sa te rén el ért ered mé nye i ért dí jaz ták. A dí jat 1994−től ad −
ják át. A mezőlabor ci Mo dern Mű vé sze tek Mú ze u má nak a ku ra tó ri u ma tesz ja vas la tot
a dí ja zot tak ra, a ja vas la tot pe dig az Andy Warhol Tár sa ság tisz te let be li el nö ke, Andy
Warhol báty ja, John Warho la hagy ja jó vá, aki egy ben a New York−i Andy Warhol Foun −
da tion for The Visu al Arts al el nö ke. 

Jú li us 2–3., Ut cás – 36. al ka lom mal ren dez ték meg a ru szin folk lór fesz ti vált.

Jú li us 3., Cse res – A te le pü lés ről szó ló el ső írá sos fel jegy zés 650. év for du ló ja al kal −
má ból ru szin folk lór fesz ti vált szer vez tek.

Jú li us 5., Lublói vár – A Ru szin Ha gyo má nyok és a Szláv Test vé ri ség Nap jai ke re té ben
meg ren dez ték a Lublói Fesz ti vált, me lyen 170 részt ve vő lé pett fel a ru szin, goral és
sze pes sé gi fal vak ból.

Jú li us 9–10., Labor cfő – A köz sé gi hi va tal, a he lyi me ző gaz da sá gi szö vet ke zet, a he −
lyi er dő gaz da ság és a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom meg ren dez te
a Labor cfő éne kel és spor tol el ne ve zé sű ren dez vényt.
Jú li us 7–9., Fel sővízköz – Meg ren dez ték a Fel sővízközi Na po kat a te le pü lés ről szó ló
el ső írá sos fel jegy zés 650. év for du ló ja al kal má ból.

Jú li us 10., Fel sőc sernye – Ru szin folk lór fesz ti vált ren dez tek. 

Jú li us 10., Szin na – Meg ren dez ték a két ár té ri te le pü lés, Zvala és Poprádó falu szü löt −
te i nek a ta lál ko zó ját.

Jú li us 24., Bárt fafürdő – 12. al ka lom mal ren dez ték meg a Ru szin és Sárosi Folk lór −
cso por tok Szem lé jét (a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom, Bárt fa vá ro sa és
a Sárosi Mú ze um szer ve zé sé ben).
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Jú li us 30., Kis ke men ce – Meg ren dez ték a Ru szin Ha gyo mány őr ző Fesz ti vált.

Au gusz tus 5., Mezőlaborc – Andy Warhol pa ró ká it vi se lő em be rek pó zol nak a port rék
előtt és nem szok vá nyos imát mon da nak a ne ves mű vé szért. Az ak ci ó ra a mezőlabor −
ci Andy Warhol Mo dern Mű vé sze tek Mú ze u má ban ke rült sor a pop−art meg ala pí tó ja
szü le té sé nek a 77. év for du ló ja al kal má ból.

Au gusz tus 5–7., Mikó – Meg ren dez ték a Pop Art Mikó el ne ve zé sű fesz ti vál nul la dik év −
fo lya mát, amely az Andy Warhol nak aján lott, ti zen négy éves múlt ra vis  sza te kin tő Ru −
szin Kul tú ra Fesz ti vál já nak a ré sze. A pro jekt szer ző je és szer ve ző je Zora Sole jová.
A lá to ga tók Andy Warhol szü lő he lyén ér de kes fil me ket te kint het tek meg (pl. Peter Ke −
re kes 66 sze zon, Robert Kirch hoff Hej, szlo vá kok, Katarí na Kerekesová A név ere de −
te cí mű film jét, va la mint M. Suchý új al ko tá sa it). A ren dez vé nyen mo dern és né pi
együt te sek is fel lép tek, va la mint a z ér dek lő dők ki ál lí tá so kat is meg te kint het tek.

Au gusz tus 7., Fel sőmerse – Ru szin folk lór fesz ti vált ren dez tek.

Au gusz tus 7., Biharó – A köz ség és a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom
meg szer vez te a Dujavské slávnos ti el ne ve zé sű ren dez vényt, nem ma rad ha tott el a ha −
gyo má nyos tá bor tűz mel let ti ül dö gé lés sem.

Au gusz tus 7., Décső – Szü lő fa lu já ba lá to ga tott a vi lág hí rű ope ra éne kes, Sergej Kopčák.

Au gusz tus 7–8., Mokré (Len gyel or szág) – A len gyel or szá gi te le pü lés fesz ti vál ján fel lé −
pett a Labirčan ka folk lór cso port, az együt tes nek ez volt a 101. fel lé pé se. 

Au gusz tus 10., Fel sővízköz – Meg je lent a Be ve ze tés a 21. szá zad kár pá ti tu risz ti ká já −
ba cí mű ki ad vány, mely nek al cí me: A kát páti fa út, Szlo vá kia. A kö tet szer zői: Michal
Kosť, Ivan Marko és Jaroslav Popovec, a ki ad vány a Nem ze ti Kul tu rá lis Mű em lé kek
Meg men té se és Fel újí tá sa – Fa temp lom ok a Dukla Alatt el ne ve zé sű non prof it szer ve −
zet gon do zá sá ban je lent meg. 

Au gusz tus 13., Mész ége tő – Meg em lé kez tek a te le pü lés el ső írá sos em lí té sé nek a
405. év for du ló já ról.

Au gusz tus 14–18., Fel sővízköz – Az el ve szett ha gyo má nyok meg le lé se cí mű prog ram
ke re té ben, a JUVENTA tár sa ság anya gi tá mo ga tá sá val szlo vá ki ai, gö rög or szá gi, bul gá −
ri ai és lítvá ni ai fi a ta lok vet tek részt a végrosz tokai Csil lag vizs gá ló pa lást já nak a fel újí −
tá sá ban. A kül föl di fi a ta lok ta lál koz tak a fa lu la kó i val, akik meg is mer tet ték ve lük a ré −
gió tör té ne tét, a ru szin szo ká so kat és ha gyo má nyo kat.

Au gusz tus 20–21., Kom lós patak – A Ru szin Ha gyo mány őr ző Na pok ke re té ben meg −
ren dez ték a Kom lós pata ki Ke nyér Nap ja it. A prog ram ban ke nyér da gasz tá sa és sü té −
se, szent mi se és folk lór mű sor sze re pelt. 

Au gusz tus 26–28., Po zsony – Má so dik al ka lom mal ren dez ték meg a Nem ze ti Ki sebb −
sé gek Fesz ti vál ját, az in no va tív tár sa dal mi−kul tu rá lis ren dez vény a Szlo vá ki á ban élő
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nem ze ti sé gek kul tú rá já nak a gaz dag sá gá ra, az élő ha gyo má nyok ra igyek szik fel hív ni
a fi gyel met. A ren dez vé nyen be mu tat ko zott az eper je si Alek szan dr Duh novics Szín ház,
a homon nai Chem loňačik együt tes, a kis ke men cei Barvi nok folk lór cso port. A fesz ti vál
ke re té ben nyílt meg a Ru szi nok Szlo vá ki á ban cí mű ki ál lí tás.

Au gusz tus 26–28., Bárt fa – Meg ren dez ték a Bárt fai Vá sár 34. év fo lya mát és a Szlo −
vá ki ai Fú vó sok Ván dor fesz ti vál já nak a 13. év fo lya mát.

Szep tem ber 7., Szepes jak ab fal va – A Kečera folk lór cso port az Ame ri ká ban élő föl di jei szá −
má ra la ko dal mi mű sort ál lí tott ös  sze. Michal Kundľa, An na Bon drová és Eva Fáberová
nem fe led ke zett meg a nép vi se le tek ről, a lo vak ról, az egy há zi szer tar tás ról sem.

Szep tem ber 9–11., Alsó taróc – A köz ség meg em lé ke zett a te le pü lés el ső írá sos em −
lí té sé nek a 650. év for du ló já ról. Eb ből az al ka lom ból ki tün tet ték a fa li je les szü löt te it
és la kó it.

Szep tem ber 11., Bélavézse – A köz ség meg em lé ke zett a te le pü lés 1355−ös el ső írá −
sos em lí té sé nek a 650. év for du ló já ról. A 19. szá zad ban egy ide ig a fa lu ban élt a két
leg je len tő sebb ru szin nem zet éb resz tő, Alek szan dr Duh novics és Alek szan dr Pavlovic s.

Szep tem ber 14., Györ gyföld je – A Véd jük a Dukla Alat ti Tá jat pol gá ri tár su lás 30
útmen ti ke resz tet ál lí tott hely re. A pro jek tet az SZK Pénz ügyi Mi nisz té ri u ma tá mo gat −
ta. Györ gyföld jén a hely re ál lí tott ke resz tet meg szen tel ték.

Szep tem ber 21–25., Homon na, Mezőlabor c, Szin na – Meg ren dez ték a Né pem Da lai
ru szin nép dal fesz ti vál 4. év fo lya mát. A ren dez vényt a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á −
ban moz ga lom szer vez te.

Szep tem ber 23., Eper jes – Tu do má nyos sze mi ná ri u mot ren dez tek a ru szin nyelv ko di −
fi ká lá sá nak a 10. év for du ló ja al kal má ból.

Szep tem ber 24., Kas sa – A Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom he lyi szer ve −
ze te ki rán du lást szer ve zett A Felső−Szepesség fa temp lo mai nyo má ban cím mel.

Szep tem ber 30., Ólubló – A Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge, a Szlo vák Rá −
dió, a Pát ria Rá dió és a Re gi na Rá dió a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom
já rá si szer ve ze té vel együtt mű köd ve meg is mé tel te a ru szin nép dal ok ból ös  sze ál lí tott,
A čija to chyža... cí mű kon cer tet, amely re a Szlo vák Rá dió nem ze ti sé gi−et ni kai adá sa
meg ala ku lá sá nak a 70. év for du ló ja al kal má ból ke rült sor.

Ok tó ber 1., Mér fal va – 5. al ka lom mal ik tat ták be ün ne pé lye sen tiszt sé gük be az 1770−
ben épült Pokro va Presvi atej Bohorod i ci temp lom kti torait (pat ró nu sa it). Pat ró nus sá
Re gi na Oves ny Strakát és Ján Figeľt vá lasz tot ták. A ke le ti rí tu sú fa temp lom a nem ze −
ti kul tu rá lis mű em lé kek kö zé tar to zik.

Ok tó ber 9., Homon na – Az Alek szan dr Duh novics Szín ház elő adá sá ban a Já rá si kór −
ház, avagy Az ez re des fe le sé ge cí mű da ra bot lát hat ták az ér dek lő dők. Az elő adást a
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Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge és a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban
moz ga lom Homon nai Já rá si Szer ve ze te szer vez te.

Ok tó ber 16., Fel sővízköz – A Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge és a Ru szin
Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom Fel sővízközi Já rá si Szer ve ze te meg szer vez te az
Alek szan dr Duh novics Szín ház elő adá sát, az ér dek lő dők Miloš Karasek Pe ron cí mű
da rab ját lát hat ták. Az Alek szan dr Duh novics Szín ház a Pe ron cí mű da rab bal kép vi sel −
te a kor társ szlo vá ki ai drá mát az Új Eu ró pai Szín mű el ne ve zé sű nagy nem zet kö zi fesz −
ti vá lon Wies baden ben az el múlt év ben.

Ok tó ber 16., Homon na – A pra vosz láv Szt. Ci rill és Me tód−temp lom ban meg ala ku lá sa
10. év for du ló ja al kal má ból egy ház ze nei kon cer tet adott a Pra vosz láv Egy há zi Kó rus.

Ok tó ber 25–27., Eper jes, Fel sővízköz – Meg ren dez ték Eu ró pa gö rög ka to li kus püs pö −
ke i nek a ta lál ko zó ját. A gö rög ka to li kus püs pö kök eper je si ta lál ko zó já hoz kap cso lód −
va a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom fel szó lí tot ta a részt ve vő ket, hogy tá −
mo gas sák a szlo vá ki ai ru szi nok és a ru szin gö rög ka to li kus egy ház val lá si és nem ze −
ti sé gi jo ga i nak a tör vé nyes ren de zé sét.

No vem ber 2., Kas sa – A nem ze ti ki sebb sé gek te le ví zi ós és rá di ós mű so ra i nak Szü lő −
föl dem el ne ve zé sű nem zet kö zi fesz ti vál ján dí jat nyert Andrej Kan dráč Ru szi nok Ro má −
ni á ban cí mű mű so ra – Pát ria Rá dió, Ru szin adás, Kas sa. 

No vem ber 5., Kis ke men ce – A ru szin te le pü lés meg em lé ke zett a fa lu el ső írá sos em −
lí té sé nek a 690. év for du ló já ról. 

No vem ber 7., Pet ic se, Homon na – Kon cert a szlo vák–ru szin test vé ri ség tisz te le té re.

No vem ber 7., Eper jes – El hunyt Vasiľ Tur ok, az eper je si Alek szan dr Duh novics Szín −
ház dra ma turg ja. 1989 után a ru szin nem ze ti moz ga lom egyik ala pí tó ja volt, né hány
vá lasz tá si idő sza kon át a Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom és a Ru szin Vi −
lág kong res  szus Ta ná csá nak az el nö ki tisz tét is be töl töt te.

No vem ber 15., Eper jes – A Szlo vá ki ai Ru szin Írók Tár sa sá ga iro dal mi sze mi ná ri u mot
ren de zett. Té mái: A je len ko ri ru szin folk lór, A kor társ ru szin drá ma, A kor társ ru szin
iro da lom és A múlt ru szin iro dal ma.

No vem ber 16., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge ta lál ko zót és
be szél ge tést szer ve zett a szlo vák par la ment kép vi se lő jé vel, Jaroslav Ivančó val.

No vem ber 24., Eper jes – Az eper je si Alek szan dr Duh novics Szín ház meg em lé ke zett
a szín ház ala pí tó le ve le alá írá sá nak a 60. év for du ló já ról.

De cem ber 2., Eper jes – Az Alek szan dr Duh novics Szín ház be mu tat ta Cse hov Ványa
bá csi cí mű szín mű vét. A tár su lat az elő adást az el hunyt Vasiľ Turok em lé ké nek aján −
lot ta, aki az elő adás lét re ho zá sá ban for dí tó ként és dra ma turg ként mű kö dött köz re.
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De cem ber 5., Eper jes – A Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom és az Alek  −
szandr Duh novics Szín ház klub es tet ren de zett Ru dolf Smoter, a PUĽS szó lis tá ja tisz −
te le té re, 70. szü le tés nap ja al kal má ból.

De cem ber 10., Eper jes – Meg ala ku lá sá nak 15. év for du ló ját ün ne pel te a Ru szin Meg −
új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom.

De cem ber 11., Fel sővízköz – Meg ren dez ték a Bet le he mi Es te 13. év fo lya mát.

De cem ber 15., Po zsony – A Szlo vá ki ai Ru szin Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge ta lál ko zót
szer ve zett Ale xan der Dule bá val, a Szlo vák Kül po li ti kai Tár sa ság Ku ta tó köz pont já nak
igaz ga tó já val. A ta lál ko zó köz pon ti té má ja az ak tu á lis uk raj nai hely zet volt, egy év vel
a „na ran csos” for ra da lom után.

De cem ber 17., Ladomérvágása – A SYNDESMOS, a Szlo vá ki ai If jú Pra vosz lá vok Test −
vé ri sé ge a köz sé gi hi va tal lal együtt Bet le he mi Es tet szer ve zett. 

De cem ber 20., Po zsony – Az U Vifle je mi novy na cí mű kon cer ten fel lé pett a Kyril −
lometh od eon gö rög ka to li kus egy há zi kó rus. El hang zot tak Rimsz kij−Kor sza kov, Sapos −
nyikov, Bort nyan szk i j, Ivanov, Csaj kovsz kij és Ladizsin szk ij szer ze mé nyei, va la mint is −
mert ka rá cso nyi da lok.

De cem ber 21., Ólubló – A Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom já rá si szer ve −
ze te Bet le he mi Es tet szer ve zett.

De cem ber 25., Labor cfő – A Ru szin Meg új ho dás Szlo vá ki á ban moz ga lom he lyi szer ve −
ze te és a Haburčan ka folk lór cso port meg szer vez ték a Roždetven nyj kon cert 2. év fo −
lya mát.

2.5. Az uk rán ki sebb ség

Ja nu ár 26., Homon na – A 2005−ös év re szó ló al ko tó együtt mű kö dés ről kö töt tek szer ző −
dést a Szlo vá ki ai Ru szi nok és Uk rá nok Egye sü le té nek és a Kár pát al jai Ál la mi Köz igaz ga −
tás Kul tu rá lis Igaz ga tó sá gá nak a rész vé te lé vel. A szer ző dést Ivan Laba, a Szlo vá ki ai Ru −
szi nok és Uk rá nok Egye sü le te KT el nö ke és Vasyl Kobaľ, a kul tu rá lis igaz ga tó ság he lyet −
tes ve ze tő je ír ta alá. Az ün ne pé lyes ese mé nyen szlo vák rész ről je len volt töb bek kö zött
az Eper je si ke rü let kul tu rá lis szak osz tá lyá nak ve ze tő je, Eva Arva jová és a Homon nai Te −
rü le ti Hi va tal elöl já ró ja, An na Suchá, az Eper je si Uk rán Kon zu lá tus ré szé ről pe dig Uk raj −
na fő kon zul ja, In na Ohnivec és Uk raj na nem ze ti mű vé sze, Stepan Gi ga. 

Feb ru ár 17., Eper jes – A Pla tan ven dég lő ben ki ál lí tás nyílt az ung vá ri uk rán Odar ka
Dol hos kép ző mű vész mű ve i ből, és ugyan itt ke rült sor az uk rán Olek szan dr Smyk in tim
lí rai ver se i nek ős be mu ta tó já ra Két test... két lé lek cím mel, a kö tet két nyel vű ki adás −
ban, uk rá nul és szlo vá kul je lent meg.

Már ci us 9., Eper jes − Az Egye sí tett Uk rán Ta ní tá si Nyel vű Is ko lá ban ün ne pi aka dé mi −
át ren dez tek a leg je len tő sebb uk rán köl tő, Tarasz Sevc senko szü le té sé nek 191. év −
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for du ló ja al kal má ból. Az ün ne pé lyes ta lál ko zót az is ko lá val együtt a Szlo vá ki ai Uk rán
Írók Egye sü le te és a Szlo vá ki ai Uk rá nok Tár sa sá ga szer vez te. 

Már ci us 21., Eper jes – A zsű ri ér té ke lé sé vel fe je ző dött be a kez dő uk rán pró za írók és
köl tők ver se nyé nek a 12. év fo lya ma, ame lyet a Vihor lati Könyv tár ren de zett. A ver se −
nyen 23 fi a tal szer ző vett részt 25 mű vel. 

Áp ri lis 23., Izbu gyabéla – Iri na Nevy cká Szlo vá ki á ban al ko tott uk rán író nő szü lő fa lu já −
ban ke rült meg ren de zés re a 15. Női Elő adó mű vé szek Se reg szem lé je, ame lyet az író −
nő em lé ké nek aján lot tak. A szem le ré sze ként le lep lez ték Iri na Nevy cká em lék táb lá ját
és fel avat ták az író nő em lék szo bá ját. Az ün ne pé lyes ese mé nyen részt vett Uk raj na
eper je si fő kon zul ja, In na Ohnivec is.

Május10–11., Eper jes – A Pe da gó gi ai Mód szer ta ni Köz pont ban 44. al ka lom mal ren −
dez ték meg az Alek szan dr Duh novics Drá mái és Mű vé szi Sza va el ne ve zé sű fesz ti vált,
az uk rán vers− és pró za mon dók ver se nyét. 16 is ko lá ból 49 elő adó vett részt a ver se −
nyen, akik 34 szlo vák és uk rán szer ző mű vét ad ták elő. 2 ver seny ző sa ját mű vel is
be mu tat ko zott. 

Május12., Mezőlaborc – Az Alek szan dr Duh novics Drá mái és Mű vé szi Sza va el ne ve zé −
sű fesz ti vál má so dik ré szé ben, mely nek a mezőlabor ci Euro ho tel adott he lyet, az iro −
dal mi−ze nei rész ben be mu tat koz tak Uk raj na kár pát al jai te rü le té nek a mű vé szei.

Május19–20., Kamenyec−Podolszk (Uk raj na) – Az uk rán vá ros ün nep sé ge i nek ke re tén
be lül ad ták át az eper je si Mikuláš Mušin ka aka dé mi kus nak, is mert nép rajz ku ta tó nak
és et nog rá fus nak a Kamenyec−Podolszki Egye tem tisz te let be li pro fes  szo ri cí mét. 

Jú ni us 1–3., Eper jes – Gaz dag prog ra mot kí nált a vá ros la kó i nak az Uk rán Kul tú ra
Nap ja ese mény so ro za ta. A ren dez vé nyen részt vett a Kár pát al jai Te rü le ti Uk rán Zenés−
Drámai Szín ház, meg nyi tot ták Han na Lan dovsz ka ung vá ri kép ző mű vész ki ál lí tá sát és
be mu tat ták Ivan Jack anin uk rán író új köny vét.

Jú ni us 4–5., Köves falu – 40. alak lom mal ren dez te meg a Szlo vá ki ai Ru szi nok és Uk −
rá nok Folk lór fesz ti vál ját az Ólublói já rás ban ta lál ha tó te le pü lé sen a Szlo vá ki ai Ru szi −
nok és Uk rá nok Egye sü le te Köz pon ti Ta ná csa. Az ének kar ok ver se nyén, amely a fesz −
ti vál ré sze, 17 cso port vett részt. A fel nőt tek ka te gó ri á já ban az el ső he lyet a töl gyes −
h e gyi Dobro va női ének kar nyer te el, a gyer me kek ka te gó ri á já ban, ame lyet a fesz ti vá −
lon el ső al ka lom mal ér té kel tek, a fel sővízközi DSS Makovič ka lett az el ső. A fesz ti vál
fő dí ja sa a Jas tra bčan gyer mek cso port lett Fel ső ká nyá ról. 

Jú ni us 17–19., Fel sővízköz – A Szlo vá ki ai Ru szi nok és Uk rá nok Köz pon ti Ta ná csa 51.
al ka lom mal szer vez te meg a Ru szin és Uk rán Kul tú ra Fesz ti vál ját.

Augusz tus11–13., Eper jes, Kas sa, Fel sővízköz – A Szlo vá ki ai Ruszin–Ukrán Szö vet ség
meg hí vá sá ra az USA−ból Ke let−Szlo vá ki á ba ér ke zett az Uk rá nok Vi lág szö vet ség ének el −
nö ke, Askold Lozyn szk i j.
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No vem ber 6., Szin na – A Szlo vá ki ai Ru szi nok és Uk rá nok Köz pon ti Ta ná csa meg szer −
vez te az Egy há zi Ze nei Na po kat.

No vem ber 11–13., Kas sa, Aranyi da – Meg ren dez ték a XI. Eu ró pai Uk rán Kong resz  −
szust, amely nek tag ja a Szlo vá ki ai Ruszin−Ukrán Szö vet ség is. Az ed di gi el nök, a szlo −
vá ki ai Levka Dohovics he lyett a ma gyar or szá gi Jaros zla va Hortyány it vá lasz tot ták el −
nök ké. 

No vem ber 12., Kas sa – A Szlo vá ki ai Ru szi nok és Uk rá nok Re gi o ná lis Ta ná csa mel lett
mű kö dő Kár pá tok uk rán ének kar ala pí tá sá nak 20. év for du ló ja al kal má ból ün ne pi kon −
cer tet ren dez tek, me lyen az ének kar és an nak ven dé gei lép tek fel.

No vem ber 24., Po zsony – Az uk rán mi nisz ter el nök, Jurij Jeha nurov szlo vá ki ai lá to ga −
tá sa so rán ta lál ko zott az uk rán nem ze ti ki sebb ség kép vi se lő i vel.

De cem ber 3., Bárt fa – 33. al ka lom mal ren dez ték meg a Makovická Struna el ne ve zé −
sű nép mű vé sze ti fesz ti vált. A re gi o ná lis for du lók 60 győz te se 43 nép dal lal sze re pelt.
A ver seny győz te se a veresh e gyi Peter Volčko lett.

De cem ber 5–6., Eper jes, Kas sa, Homon na – A Szlo vá ki ai Uk rán Írók Szö vet sé ge és
a Szlo vá ki ai Ru szi nok és Uk rá nok Szö vet sé ge beszégetés soroza tot szer ve zett, ame −
lyen uk raj nai írók, pl. Petro Hodan ics és Vaszil Kuzan vet tek részt. 

De cem ber 16., Eper jes – Meg tar tot ták a Szlovák−Ukrán Tár sa ság klub já nak ala ku ló
köz gyű lés ét.

2.6. A né met ki sebb ség

Ja nu ár 12., Igló – Meg ren dez ték a fel ső−sze pes sé gi né me tek far san gi ta lál ko zó ját.

Ja nu ár 14., Bu da pest (Ma gyar or szág) – A SZNM – A Kár pá ti Né met Kul tú ra Mú ze u ma
ki ál lí tás sal mu tat ko zott be Bu da pes ten, a Ma gyar or szá gi Né me tek Há zá ban, a ki ál lí −
tás a kár pá ti né me tek tör té ne tét és kul tú rá ját mu tat ta be.

Ja nu ár 19., Ber lin (Né met or szág) – Szak mai sze mi ná ri u mot szer vez tek, mely nek té −
má ja a kár pá ti né me tek tör té ne te és kul tú rá ja volt, a ve ze tő elő adást Ondrej Pöss,
a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek el nö ke tar tot ta meg.

Ja nu ár 26., Po zsony – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te nyi lat ko za tot adott ki
Ausch witz fel sza ba du lá sá nak a 60. év for du ló ja al kal má ból, mely ben ki fe jez te leg mé −
lyebb saj ná la tát a zsi dó és ro ma csa lá dok el kép zel he tet len szen ve dé se mi att, és bo −
csá na tot kért mind azon kár pá ti né me tek ne vé ben, akik fe le lő sek vol tak a bor zal mak
el kö ve té sé ért.

Feb ru ár 2., Baj móc – Mo dern szü lő ágyat adott át ün ne pé lyes ke re tek kö zött a baj mó −
ci kór ház nak Ondrej Pöss, a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek el nö ke. Az ágy
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a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság aján dé ka volt. Feb ru ár 10−én ha son ló aján dé kot ad −
tak át az ólublói és a Vyšné Hágy−i kór ház nak.

Feb ru ár 4., Po zsony – El hunyt a szepes bélai szü le té sű Aurel Roth, a Szlo vá ki ai Kár pá −
ti Né me tek Egye sü le té nek ala pí tó tag ja, a press bur gi ré gió el nö ke.

Feb ru ár 7., Po zsony – A Szlo vák Köz tár sa ság el nö ke fo gad ta a szlo vá ki ai kár pá ti né −
me tek kép vi se lő it, és meg be szél te ve lük az ak tu á lis kér dé se ket és prob lé má kat.

Feb ru ár 18–19., Kas sa – Meg tar tot ták a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te ve ze −
tő sé gi tag ja i nak a mun ka ér te kez le tét, ame lyen meg vi tat ták az egye sü let to váb bi te vé −
keny sé gé vel kap cso la tos kér dé se ket.

Feb ru ár 19., Mo dor – Meg tar tot ták a kár pá ti né me tek if jú sá gi szer ve ze te, az IkeJA−KDJ
kép vi se lő i nek a ta nács ko zá sát. Ér té kel ték a 2004. évi cé lok tel je sí té sét, és meg vi tat −
ták a 2005. évi ter ve ket.

Feb ru ár 22., Szepes remete – A ha gyo má nyos iro dal mi es ten olyan nagy sá gok év for −
du ló i ról em lé kez tek meg, mint Friedrich von Schil ler, Hans−Christian An der sen és Al −
bert Schweiz er.

Feb ru ár 24., Po zsony – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek kép vi se lői né met
is ko la lét re ho zá sá ról tár gyal tak Po zsony ban.

Már ci us 1., Po zsony – Meg tar tot ta ala pí tó ös  sze jö ve tel ét a Szlovák–Német Tár sa ság,
mely nek te vé keny sé gé be be kap cso ló dott a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te is.

Már ci us 22., Mecen zéf – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te mecen zé fi, stó szi
és kas sai tag ja i nak a ta lál ko zó ján, a mecen zé fi Ta lál ko zá sok Há zá ban meg vi tat ták
a Bód va−völ gyi né me tek kul tu rá lis te vé keny sé gé nek kér dé se it.

Áp ri lis 26., Po zsony – Meg ala kult a né met–szlo vák is ko la.

Áp ri lis 29–30., Cser mend – Meg ren dez ték a cser men di és kör nyék be li né me tek ha −
gyo má nyos ta lál ko zó ját. A ren dez vény hez ter je del mes kul túr mű sor és ki rán du lás is
kap cso ló dott.

Má jus 8., Pécs (Ma gyar or szág) – A Kár pá ti Né met Kul tú ra Mú ze u ma a kár pá ti né me −
te ket be mu ta tó ki ál lí tás sal sze re pelt a duna men ti svá bok köz pont já ban,
Pécsett/Fünfkirchenben. A ki ál lí tás hoz kap cso ló dott Ondrej Pöss, a Szlo vá ki ai Kár pá −
ti Né me tek Egye sü le te el nö ké nek az elő adá sa.

Má jus 15.–17., Dob si na – Meg ren dez ték Dob si na szü löt te i nek a II. vi lág ta lál ko zó ját.

Má jus 28–29., Karl sruhe (Né met or szág) – 29. al ka lom mal ren dez ték meg a Kár pá ti
Né me tek Szö vet sé gi Ta lál ko zó ját Né met or szág ban. A ren dez vé nyen részt vet tek az el −
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nö ki hi va tal kép vi se lői is. Ezen a ta lál ko zón fo gad ták el a Kár pá ti Né me tek Nyi lat ko −
za tát.

Má jus 29., Né met or szág – Ondrej Pösst, a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek
el nö két ki tün tet te a Né met or szá gi Kár pá ti Né me tek Egye sü le te.

Jú ni us 18., Přerov (Cseh or szág) – Meg em lé ke zést tar tot tak an nak a 265 kár pá ti né −
met nek a meg gyil ko lá sa 60. év for du ló ja al kal má ból, akik a há bo rú be fe je zé se után az
ott ho na ik ba kí ván tak ha za tér ni.

Jú ni us 19., Kas sa – Kul tu rá lis dél utánt szer ve zett a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye −
sü le té nek he lyi szer ve ze te, me lyen ének ka ruk, a Nachti gall lé pett fel.

Jú ni us 20. – Ilpo Tapani Piirainen, a mün steri egye tem pro fes  szo ra, aki nek ku ta tá si
te rü le te a kö zép ko ri né met nyelv ala ku lá sa a mai Szlo vá kia te rü le tén, meg kap ta a leg −
je len tő sebb le vél tá ro si el is me rést, a Fran tišek Víťa zoslav Sasinek Em lék ér met.

Jú ni us 28–július 8., Kés márk – A kés már ki alap is ko lá ba lá to ga tott a né met or szá gi,
rhein bachi test vér is ko la kül dött sé ge. A ta lál ko zó té má ja a sze pes sé gi né me tek tör té −
ne te és kul tú rá ja volt.

Jú ni us 29., Stub nyafürdő – Meg ren dez ték a ke let−kö zép−eu ró pai né met ki sebb sé gek
if jú sá gi szer ve ze te i nek a sze mi ná ri u mát, me lyen részt vet tek a szlo vá ki ai kár pá ti né −
met fi a ta lok kép vi se lői is.

Jú li us 9., Mecen zéf – Meg ren dez ték a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te 5. ré gi −
ó já nak ha gyo má nyos Né met Ün nep sé gét, ame lyen a ma gyar or szá gi Radka kép vi se lői
is részt vet tek. A ren dez vé nyen mecen zé fi, kas sai és kom lós ker ti né met mű vé sze ti
cso por tok lép tek fel.

Jú li us 15., Po zsony – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te át ve het te a Szent szék
kö szö nő le ve lét, ami ért gra tu lál tak XVI. Be ne dek pá pá vá vá lasz tá sá hoz.
Jú li us 23–24., Mo dor – Mo dor mel lett, Zocho va chatán meg ren dez ték a Kis−Kár pá tok
hí res né met fa vá gói le szár ma zot ta i nak az el ső ta lál ko zó ját. A ren dez vény hez elő adá −
sok és egy ki sebb ki ál lí tás is kap cso ló dott, fel té te lez he tő, hogy a ta lál ko zó ból ha gyo −
mány vá lik.

Jú li us 24., Szomol nok – Meg tar tot ták a szomol no ki és a szomol nokhutai né me tek ha −
gyo má nyos ün nep sé gét. Ez al ka lom mal a ren dez vény fő té má ját az al só−sze pes sé gi
bá nya vi dék ha gyo má nyos bá nyász szo ká sai al kot ták.

Jú li us 25–29., Kés márk – Meg ren dez ték a ha gyo má nyos nyá ri gyer mek tá bort, mely −
nek egyik leg főbb cél ja a gyer me kek nyelv tu dá sá nak az el mé lyí té se.

Jú li us 29., Er dős – Meg ren dez ték a fel ső−sze pes sé gi né met ének kar ok ha gyo má nyos
fesz ti vál ját.
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Jú li us – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek a tag jai jú li us el ső nap ja i ban Kö −
zép−Szlo vá ki á ban a kör nyék be li te le pü lé sek egy ko ri né met la ko sa i val ta lál koz tak. A ta −
lál ko zó hoz a kör nyék be li mű vé sze ti cso por tok fel lé pé se kap cso ló dott.

Au gusz tus 1–5., Mecen zéf – Meg ren dez ték a ha gyo má nyos nyá ri gyer mek tá bort, mely −
nek egyik leg főbb cél ja a gyer me kek nyelv tu dá sá nak az el mé lyí té se volt, de a részt ve −
vők meg is mer ked het tek a ha gyo má nyos né met szo ká sok kal és kul tú rá val is.

Au gusz tus 8–15., Jóka – Meg ren dez ték az or szá gos kár pá ti né met nyá ri gyer mek tá −
bort. 

Au gusz tus 20., Fel sős tub nya – 14. al ka lom mal ren dez ték meg a hauer land fes ti valt,
Kö zép−Szlo vá kia ezen né met ré gi ó ja né met mű vé sze ti cso port ja i nak a se reg szem lé jét.

Au gusz tus 26–28., Po zsony – Má so dik al ka lom mal ren dez ték meg a Nem ze ti Ki sebb −
sé gek Fesz ti vál ját. A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le tét a fel ső turcse ki folk lór −
cso port, a a ko vács pa lo tai if jú sá gi ének kar, a mecen zé fi csip ke ve rők és a német pró −
nai hím ző as  szo nyok kép vi sel ték.

Szep tem ber 15–16., Sibia (Ro má nia) – Meg ren dez ték a ke let−kö zép−eu ró pai né met ki −
sebb sé gek kép vi se lő i nek a sze mi ná ri u mát. A ren dez vé nyen nyi lat ko za tot fo gad tak el,
mely az if jú ság kö ré ben foly ta tott mun ka je len tő sé gét mél tat ta Eu ró pa jö vő je szem −
pont já ból.

Szep tem ber 17., Dunahi das – Ta lál ko zót szer vez tek az ere de ti leg né met te le pü lés
szü löt tei. Az is ten tisz te let után több mint két száz öt ve nen em lé kez tek meg szü lő he −
lyük gaz dag ha gyo má nya i ról és kul tú rá já ról.

Szep tem ber 15–18., Hohen Neuen dorf (Né met or szág) – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek
Egye sü le té nek kas sai ének ka ra, a Nachti gall részt vett a Hohen Neuen dorf ban, Bran −
den burg ban nyol ca dik al ka lom mal meg ren de zett Ke let né met Kul tu rá lis Na pon.

Szep tem ber, Szlo vá kia – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek he lyi szer ve ze −
tei meg em lé kez tek az egye sü let meg ala ku lá sá nak a 15. év for du ló já ról.

Ok tó ber 3., Po zsony – Meg tar tot ták a Kár pá ti Né met Ta nács ülé sét, me lyen részt vett
a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság újon nan ki ne ve zett szlo vá ki ai nagy kö ve te, Jochen
Trebesch is.

Ok tó ber 15., Ké kel lő – Meg ren dez ték a te le pü lés szü löt te i nek a ta lál ko zó ját, szá mos
ven dég ér ke zett Né met or szág ból és Auszt ri á ból is.

Ok tó ber 24–25., Hers bruck (Né met or szág) – Meg ren dez ték a Bód va−völ gye szü löt te i −
nek a ta lál ko zó ját. A ren dez vé nyen a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek szá −
mos mecen zé fi és stó szi tag ja vett részt.
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Ok tó ber 29., Stutt gart (Né met or szág) – Ren dez vényt szer vez tek a sze pes sé gi vá ro sok
mint a mű velt ség és a kul tú ra köz pont jai tisz te le té re. Az ren dez vé nyen ak tí van részt
vet tek a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek tag jai is. 

Ok tó ber 29–30., Brüs  szel (Bel gi um) – Meg ren dez ték a Né met Mé di u mok Szer kesz tő −
i nek a Nem zet kö zi Ta lál ko zó ját, me lyen részt vet tek a szlo vá ki ai né met fo lyó irat,
a Karpaten blatt kép vi se lői is.

No vem ber 3., Po zsony – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek tag jai meg szer −
vez ték ha gyo má nyos meg em lé ke zé sü ket a ruzsi novi né met ka to nai te me tő ben.

No vem ber 7., Kés márk – Kultúrdélelőtött szer ve zett a kár pá ti né me tek if jú sá gi szer −
ve ze te, az IkeJA−KDJ.

No vem ber 18., Po zsony – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te meg kap ta a Szlo −
vák Köz tár sa ság kul tu rá lis mi nisz te ré nek ki tün te té sét. 

No vem ber 18., Po zsony – A Prí má si pa lo ta Tü kör ter mé ben ün ne pi köz gyű lést tar tot −
tak a A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te meg ala ku lá sá nak a 15. év for du ló ja al −
kal má ból. A ren dez vé nyen részt vet tek a A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek
tag jai, a dip lo má ci ai tes tü le tek kép vi se lői, az El nö ki Hi va tal, a Kor mány és a Par la −
ment kép vi se lői. A ren dez vé nyen át ad ták a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek
em lék pla kett je it.

No vem ber 18., Po zsony – A Szlo vák Köz tár sa ság el nö ke, Ivan Gaš parovič jó kí ván sá −
ga it fe jez te ki a Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te meg ala ku lá sá nak a 15. év for −
du ló ja al kal má ból.

No vem ber 28–30., Po zsony – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le te ven dé gül lát −
ta az oszt rák par la ment kül dött sé gét, amely a szlo vá ki ai né met ki sebb ség hely ze te
iránt ér dek lő dött.

De cem ber 4., Kas sa – A Mű vé sze tek Há zá ban kon cer tet szer vez tek a Szlo vá ki ai Kár −
pá ti Né me tek Egye sü le te kas sai, mecen zé fi, stó szi és eper je si szer ve ze tei tag ja i nak
a rész vé te lé vel. Az est ven dé gei a nyír egy há zai né met ki sebb ség kép vi se lői vol tak.

De cem ber 6., Po zsony – A Szlo vák Köz tár sa ság el nö ke, Ivan Gaš parovič fo gad ta a
Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek a kép vi se lő it. A ta lál ko zón meg vi tat ták
a szlo vá ki ai né me tek éle té vel kap cso la tos prob lé má kat.

De cem ber 17., Pop rád – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek he lyi szer ve ze −
te ka rá cso nyi ta lál ko zót szer ve zett a gyer me kek szá má ra, a ren dez vé nyen az ün nep −
hez kap cso ló dó né met szo ká so kat ele ve ní tet ték fel.

De cem ber 19., Po zsony – A Pavol Országh Hviez doslav Szín ház ban jó té kony sá gi kon −
cer tet tar tot tak Herz in den Hän den – eine Wei h nachts botschaft von Press burg an
Wi en cím mel.
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De cem ber, Szomol nok – A Szlo vá ki ai Kár pá ti Né me tek Egye sü le té nek he lyi szer ve ze −
te ré gi fo tók alap ján hely re ál lí tot ta a he lyi temp lom bet le he mét.

2.7. A len gyel ki sebb ség

Ja nu ár 11., Mis kolc (Ma gyar or szág) – Meg nyílt a 4 ég cí mű ki ál lí tás, ame lyen V4 tag −
ál la ma i ban élő len gyel kép ző mű vé szek mu tat koz tak be.

Ja nu ár 27., Vágbeszter ce – Meg ren dez ték a len gye lek és ba rá ta ik ha gyo má nyos új évi
ta lál ko zó ját.

Ja nu ár 27., Po zsony – A Len gyel In té zet ben meg nyílt a SpišArt cí mű ki ál lí tás.

Feb ru ár 5., Po zsony – A Dukla ho tel ben he te dik al ka lom mal ren dez ték meg a Szlo vá −
ki ai Len gyel Bált.

Már ci us 29., Po zsony – A len gyel ki sebb ség kép vi se lői a len gyel Sze ná tus el nö ké vel,
Lon gin Pas tu si akkal ta lál koz tak.

Áp ri lis 7., Po zsony – Károly faluban len gyel mi sét tar tot tak, meg em lé kez ve a pá pa ha −
lá lá ról.

Áp ri lis 11., Kas sa – Meg nyílt a 4 ég cí mű ki ál lí tás, ame lyen V4 tag ál la ma i ban élő len −
gyel kép ző mű vé szek mu tat koz tak be.

Áp ri lis 22., Marchegg (Auszt ria) – Meg nyi tot ták a SpišArt cí mű ki ál lí tást.

Áp ri lis 23–24., Lip tószent mik lós – Meg tar tot ták a Len gyel Klub rend kí vü li köz gyű lés ét.

Jú ni us – A Len gyel Klub re gi o ná lis szer ve ze tei tan év zá rót tar tot tak a len gyel nyelv is ko −
lá kat lá to ga tó gyer me kek nek.

Jú li us 4., Trenc sén – A Len gyel Klub Ba rát ság ha tá rok nél kül cím mel kul tu rá lis és in −
teg rá ci ós ta lál ko zót szer ve zett.

Szep tem ber 23–25., Rajecfürdő – A Len gyel Klub turóc szent már toni re gi o ná lis szer ve −
ze te or szá gos if jú sá gi ta lál ko zót szer ve zett.

Szep tem ber – Tan év kez dés a Len gyel Klub re gi o ná lis nyelv is ko lá i ban.

Szep tem ber, Len gyel or szág – A Szlo vá ki á ban meg je le nő len gyel hav i lap, a Mo ni tor
Poloni jny fő szer kesz tő je részt vett a XIII. Kül föld ön Dol go zó Len gyel Új ság írók Vi lág fó −
ru mán.

Szep tem ber, Kas sa – a Mű sza ki Mú ze um ban meg nyílt az Út a sza bad ság ba a Szo li −
da ri tá son át cí mű ki ál lí tás.
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No vem ber 12., Po zsony – A len gyel ál lam ün nep, a Füg get len ség nap ja (no vem ber 11.)
al kal má ból a Len gyel Köz tár sa ság el nö ke a Len gyel Klub né hány te vé keny tag ját is ki −
tün tet te, akik az el is me rést Len gyel or szág szlo vá ki ai nagy kö ve té től, Zenon Kosiniak−
Kamysztól ve het ték át.

No vem ber 16., Igló – A Sze pes sé gi Mű vé szek Ga lé ri á já ban meg nyílt Hen ryk Males fo −
tog rá fus W stronę człowieka cí mű ki ál lí tá sa.

No vem ber 16., Kas sa – Len gyel fil me ket ve tí tet tek, az ér dek lő dők P. Val cech ci Ka rol,
człowiek, który został papieżem és R.Brylksi Żurek cí mű film jét te kint het ték meg.

No vem ber 19., Po zsony – A Len gyel In té zet ben ün nep sé get tar tot tak a Mo ni tor Polo −
ni j ny cí mű len gyel fo lyó irat meg ala pí tá sa 10. év for du ló ja al kal má ból.

No vem ber 30., Nyi tra – A szlo vá ki ai Len gyel Klub in teg rá ci ós ta lál ko zót szer ve zett
a cseh ki sebb ség tag jai szá má ra.

No vem ber–de cem ber, Kas sa – Meg ren dez ték a IX. Len gyel Kul tu rá lis Na po kat.

De cem ber 14., Po zsony – Meg tar tot ta ülé sét a Len gyel Klub Ta ná csa.

2.8. A hor vát ki sebb ség

Ja nu ár 1., Po zsony – A Čunovs ki bečari folk lór cso port a Szt. Vin ce−temp lom ban lé pett
fel. 

Ja nu ár 15., Horvát gurab – Meg ren dez ték a ha gyo má nyos Hor vát Bált.

Ja nu ár 27., Po zsony – Dévényúj falu vá ros rész ben meg tar tot ták a Hor vát Csü tör tök re
cí mű klub es tet, mely nek té má ja az el fe le dett örök ség volt.

Feb ru ár 6., Po zsony – A hor vá tok részt vet tek a ha gyo má nyos za rán dok la ton a duna −
c súni „Celjanskoj Má ri á hoz”.

Feb ru ár 24., Po zsony – Dévényúj falu vá ros rész ben meg tar tot ták a Hor vát Csü tör tök re
cí mű klub es tet, mely nek té má ja a dévényúj falui ci gány/ro ma kö zös ség volt.

Már ci us 6., Po zsony – Dévényúj faluban meg tar tot ták a Hor vát Kul tu rá lis Szö vet ség
éves tag gyű lés ét, a ren dez vé nyen fel lé pett a Rosi ca, a Črip és a Grbarči eta folk lór cso −
port.

Már ci us 14., Po zsony – A szlo vák és a hor vát mi nisz ter el nök lá to ga tá sá val tisz tel te
meg a dévényúj falui hor vát ki sebb ség kép vi se lő it.

Áp ri lis 3., Po zsony – A Grbarči eta gyer mek folk lór cso port fel lé pett a Se gít ség Ázsi á −
nak el ne ve zé sű jó té kony sá gi kon cer ten.
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Má jus 21–29., Po zsony – Dunac sún vá ros rész auszt ri ai és ma gyar or szá gi hor vát za −
rán do ko kat lá tott ven dé gül.

Jú ni us 18–19., Po zsony – Dévényúj falu vá ros rész ben 17. al ka lom mal ren dez ték meg
a Hor vát Kul tú ra Fesz ti vál ját. A ren dez vé nyen szlo vá ki ai, ma gyar or szá gi, auszt ri ai és
hor vát or szá gi folk lór cso por tok lép tek fel.

Jú li us 2., Zág ráb (Hor vát or szág) – A Grbarči eta folk lór cso port részt vett a gyer mek folk −
lór cso por tok nem zet kö zi fesz ti vál ján.

Jú li us 4–7., Sop ron (Ma gyar or szág) – A Grbarči eta és a Čunovs ki bečari folk lór cso por −
tok részt vet tek a 2. Tam bu raš ki i ple sač ki tabor fesz ti vá lon.

Au gusz tus 6., Po zsony – Dunac sún vá ros rész ben meg ren dez ték a Hor vát Kul tu rá lis
Na pot.

Au gusz tus 26., Po zsony – A Grbarči eta gyer mek folk lór cso port fel lé pett a II. Nem ze ti
Ki sebb sé gek Fesz ti vál ján.

Szep tem ber 4., Horvát gurab – A Chor vatan ka folk lór cso port fel lé pett a Horvát gura bi
Na pok fesz ti vá lon.

No vem ber 11., Horvát gurab – A Hor vát Kul tu rá lis Na pon fel lép tek a Szlo vá ki ai Hor vát
Kul tu rá lis Szö vet ség mű vé sze ti cso port jai.

No vem ber 19–20., Po zsony – Dunac sún vá ros rész ben Hor vát Kul tu rá lis Na po kat tar −
tot tak.

No vem ber 24., Po zsony – Dévényúj falu vá ros rész ben meg tar tot ták a Hor vát Csü tör tök −
re cí mű klub es tet, mely nek té má ja a ré gi dévényúj falui hor vát ka rá cso nyi da lok vi lá ga
volt.

De cem ber 3., Po zsony – A Szlo vá ki ai Hor vát Kul tú ra Mú ze u ma meg nyi tó ján fel lép tek
a szlo vá ki ai hor vát ki sebb ség folk lór cso port jai.

De cem ber 15., Po zsony – Dévényúj falu vá ros rész ben meg tar tot ták a Hor vát Csü tör −
tök re cí mű klub es tet, mely nek té má ja a hor vát ka rá cso nyi ha gyo má nyok és szo ká sok
kö re volt.

2.9. A zsi dó ki sebb ség

Feb ru ár 17–április 3., Pop rád – Az ér dek lő dők meg te kint het ték a Yehud hith – Elliot
Ross cí mű ki ál lí tást, me lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma szer ve zett.

Már ci us 14–április 1., Vágújhe ly – Az ér dek lő dők meg te kint het ték Asia Katz A nő alak −
jai a ga li le ai el kép ze lé sek ben cí mű ki ál lí tá sát, me lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma szer −
ve zett.
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Már ci us 31–április 25., Pop rád – Az ér dek lő dők meg te kint het ték Milan Veselý Em lé −
kezz! Zachor! cí mű ki ál lí tá sát, me lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma szer ve zett.

Áp ri lis 30–május 31., Ér sek új vár – Az ér dek lő dők meg te kint het ték Adolf Fran kl Po kol −
bé li ví zi ók cí mű ki ál lí tá sát, me lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma szer ve zett.

Má jus 11–június 15., Eper jes – Az ér dek lő dők meg te kint het ték Milan Veselý Em lé −
kezz! Zachor! cí mű ki ál lí tá sát, me lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma szer ve zett.

Jú ni us 30–novem ber 1., Po zsony – Az ér dek lő dők meg te kint het ték An na Ondrušeková
Iz ra el – or szág min den nel, min den ki nek cí mű ki ál lí tá sát, me lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú −
ze u ma szer ve zett.

Szep tem ber 8., Nyi tra – A nyi trai zsi na gó gá ban ün ne pé lyes ke re tek kö zött meg nyílt
a holokauszt nak em lé ket ál lí tó ál lan dó ki ál lí tás, A szlo vá ki ai zsi dók sor sa. A meg nyi −
tón részt vett Ivan Gaš parovič köz tár sa sá gi el nök is.

Szep tem ber 23–ok tóber 9., Né met or szág – A Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma be mu tat ta Viera
Kamenická Po zsony – Chatam Sofer vég ső nyug he lyé nek vá ro sa cí mű ki ál lí tá sát.

Szep tem ber 29–ok tóber 15., Bu da pest (Ma gyar or szág) – Be mu tat ko zott a Zsi dó Kul −
tú ra Mú ze u ma.

2005. no vem ber 9–2006. ja nu ár 15., Po zsony – Az ér dek lő dők meg te kint het ték
Zuzana Kumanová Ro ma holokauszt Szlo vá ki á ban 1938–1945 cí mű ki ál lí tá sát, me −
lyet a Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma szer ve zett.
A Zsi dó Kul tú ra Mú ze u ma gon do zá sá ban a Judaica Slo va ca so ro zat ban 2005−ben 5
ki ad vány je lent meg: Jozef Sulaček: Fe hér kö pe nyek, Max Stern: Éle tem bé lye ge, Acta
Judaica Slo va ca 11, Isidor Hirsch: Mai monides, Ve ra Meisel s: Ki té pett gyö ke re im.

2.10. Az orosz ki sebb ség

Ja nu ár 13., Vágbeszter ce – Meg ren dez ték a Szlo vá ki ai Oro szok Szö vet sé ge
Vágbeszter cei és Trenc séni já rás be li tag ja i nak az új évi ta lál ko zó ját.

Ja nu ár 14., Pop rád – Új évi kon cert orosz és ru szin da lok kal a Szlo vá ki ai Oro szok Szö −
vet sé ge szer ve zé sé ben.

Ja nu ár 15., Po zsony – Meg ren dez ték a Szlo vá ki ai Oro szok Szö vet sé ge tag ja i nak a ta −
lál ko zó ját. A szö vet ség el nö ke ér té kel te a Szlo vá ki á ban mű kö dő alap szer ve ze tek te −
vé keny sé gét.

Ja nu ár 15., Besz ter ce bá nya – Az új évi kon cer ten orosz és uk rán da lok hang zot tak el.

Ja nu ár 15., Kas sa – A Szlo vá ki ai Oro szok Szö vet sé ge tag jai és ba rá ta ik együtt kö szön −
töt ték az új évet a Juliánus− nap tár sze rint.
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Feb ru ár 18., Besz ter ce bá nya – A besz ter ce bá nyai Ál la mi Tu do má nyos Könyv tár ban
meg nyílt az Orosz Ta nul má nyok Köz pont ja. A meg nyi tón részt vet tek a po zso nyi Orosz
Kul tu rá lis és Tu do má nyos Köz pont, az Orosz Fö de rá ció nagy kö vet sé ge, va la mint
a Szlo vá ki ai Rusziszták Szö vet sé ge kép vi se lői.

Feb ru ár 25–27., Turóc szent már ton, Árvai víz tá ro zó – Meg ren dez ték az orosz gaszt ro −
nó mi ai fesz ti vált, az Orosz kony ha nap ját. A két na pos prog ram a ha gyo má nyos orosz
hi deg− és me leg kony ha íze it vo nul tat ta fel. A fesz ti vál ke re té ben meg ren dez ték a leg −
íz le te sebb és leg ere de tibb éte lek ver se nyét is.

Már ci us 19., Vágbeszter ce – Meg ren dez ték a Tél bú csúz ta tó fesz ti vált. 

Má jus 12., Kas sa – Meg ren dez ték az orosz pró za és köl té szet fel ol va sói ver se nyét.

Má jus 15., Kas sa – A Győ ze lem Nap ja al kal má ból ün ne pi kon cer tet ren dez tek, me lyen
a há bo rús évek da lai hang zot tak el.

Má jus – Szlo vá kia szá mos vá ro sá ban meg em lé kez tek azok ról az orosz ka to nák ról,
akik Szlo vá kia fel sza ba dí tá sá ért ál doz ták fel éle tü ket a ná cik el le ni har cok ban a má −
so dik vi lág há bo rú ban.

Au gusz tus 27., Po zsony – Az ara tá si mun kák be fe je ző dé se al kal má ból orosz nép szo −
kás ok ból ös  sze ál lí tott dra ma ti zált já té kot mu tat tak be. A prog ram ban nép dal ok és
nép tán cok sze re pel tek.

Szep tem ber 9–11., Turóc szent már ton – A Szlo vá ki ai Oro szok Szö vet sé ge meg ren dez −
te a he lyi szer ve ze tek el nö ke i nek, gaz da sá gi és kul tu rá lis mun ka tár sa i nak a to vább −
kép zé sét.

Szep tem ber 26–30., Kas sa – Meg ren dez ték az Orosz Film fesz ti vált, ame lyen 14 orosz
fil met mu tat tak be, a ve tí té sek mel lett orosz da lok ból ös  sze ál lí tott mű so ros es te ket
is tar tot tak.

Ok tó ber 3., Besz ter ce bá nya – A vá ros ban meg ren dez ték az Orosz Kul tú ra He te fesz ti vált.

Ok tó ber 22., Pop rád – Meg ren dez ték A szláv da lok est je cí mű kul tu rá lis ren dez vényt –
a kon cer ten a 19. és 20. szá za di orosz or szá gi ze nei élet tár gyi em lé kei is meg je len tek.

De cem ber 3., Kas sa – Szergej Je sze nyin−es tet ren dez tek a ki vá ló orosz köl tő em lé ké −
re. Az es tet a szlo vá ki ai orosz nyel vű versmondó verse ny győz te se ál lí tot ta ös  sze és
ve zet te. 

De cem ber 9., Nyi tra – Meg ren dez ték az orosz nép dal kon cer tet.

De cem ber 28., Pop rád – Meg ren dez ték Az orosz pró za és köl té szet est jét. A ren dez −
vény cél ja, hogy el ső sor ban a fi a ta labb kor osz tályt meg is mer tes se a je len tős orosz
köl tők kel és írók kal.
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2.11. A bol gár ki sebb ség

Ja nu ár, Po zsony – A Szlo vá ki ai Bol gá rok és Ba rá ta ik nak Ere de ti Kul tu rá lis Szö vet sé ge
„Hriszto Botev” lét re hoz ta a bol gár fil mek klub ját, ahol he ti egy alka lmom mal van le −
he tő ség meg is mer ni a bol gár film mű vé sze tet.

Már ci us 3, Po zsony – Bol gár kul tu rá lis fesz ti vál ke rült meg ren de zés re a Bol gár Köz tár −
sa ság nem ze ti ün ne pe al kal má ból (az 500 éves tö rök fenn ha tó ság meg szű né sé vel
kap cso la to san). A fesz ti vál az SZK Kul tu rá lis Mi nisz té ri u má nak anya gi támogtásá val
ke rült meg ren de zés re. 

Má jus 21, Mikulčice (Cseh or szág) – Bol gár Kul tu rá lis Na pok – Ci rill és Me tód Ün nep −
sé gek zaj lot tak Mikulčicén Me tód sír já nál. A fesz ti vá lon részt vet tek a kö zép−eu ró pai
bol gár ki sebb sé gi kö zös sé gek kép vi se lői, a szlo vá ki ai bol gá ro kat a Szlo vá ki ai Bol gá −
rok és Ba rá ta ik nak Ere de ti Kul tu rá lis Szö vet sé ge „Hriszto Botev” kép vi sel te.

Jú ni us 2., Po zsony – A Bol gár Kul tu rá lis In té zet ben meg ren de zés re ke rült Ivan Vazov
bol gár író és köl tő éle tét és mun kás sá gát be mu ta tó kiálltás.

Jú ni us 4., Gols (Auszt ria) – Ün ne pé lyes meg em lé ke zés re ke rült sor Hrisz to Botev bol −
gár köl tő em lék mű vé nél szlo vá ki ai, auszt ri ai, mag yarország és cseh or szá gi bol gár
szer ve ze tek rész vé te lé vel.

Jú li us 5., Fer tőd (Ma gyar or szág) – A Szlo vá ki ai Bol gá rok és Ba rá ta ik nak Ere de ti Kul tu −
rá lis Szö vet sé ge „Hriszto Botev” bol gár kul tu rá lis nem zet kö zi fesz ti vá lon vett részt
Fer tőd vá ro sá ban.

Ok tó ber, Po zsony – Tu do má nyos kon fe ren ci ák, mű vé sze ti prog ra mok és kon cer tek zaj −
lot tak ab ból az al ka lom ból, hogy a Come nius Egye te men 80 éve fo lyik a bol gár nyelv
ok ta tá sa. Az ün nep sé ge ken részt vett töb bek közt Ivan Gaš parovič köz tár sa sá gi el nök
is.

De cem ber 3., Po zsony – Ha gyo má nyo san meg ren de zés re ke rült a Bol gár Kul tu rá lis
Est, ame lyen részt vet tek töb bek közt a cseh or szá gi, auszt ri ai és ma gyar or szá gi bol −
gár ki sebb sé gek kép vi se lői is.
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3. KRONIKA VEREJNÉHO žIVOTA 2005 – NAJDÔLEžITEJŠIE SPOLOČENSKO−
POLITICKÉ A KULTÚRNE UDALOSTI V žIVOTE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN NA

SLOVENSKU

3.1. Maďarská menšina

6.–7. január, Subotica (Srbsko – Čierna Hora) – Zahraničné maďarské organizácie sa
zišli na dvojdňovom rokovaní o výsledkoch referenda o dvojitom štátnom občianstve,
ktoré sa konalo v Maďarsku 5. decembra 2004. Záverečné vyhlásenie v mene Strany
maďarskej koalície podpísal Béla Bugár.

13. január, Budapešť (Maďarsko) – Predseda SMK Béla Bugár v Budapešti rokoval s
maďarským prezidentom Ferencom Mádlom, maďarským premiérom Ferencom Gyur −
csányom, predsedkyňou maďarského parlamentu Katalin Szili a maďarským minist −
rom zahraničných vecí Ferencom Somogyim o situácii, ktorá sa vytvorila po referende
o dvojitom štátnom občianstve. Referendum sa konalo 5. decembra 2004. 

17. január, Bratislava – Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, slovenský prezident Ivan
Gašparovič a predseda slovenského parlamentu Pavol Hrušovský v spoločnom vyh−
lásení odmietli akékoľvek autonomistické snahy na Slovensku.

17. január, Dunajská Streda – Zanikol magazín Ifi, jediný maďarský celoštátny
mládežnícky časopis na Slovensku s celoštátnou distribúciou. Vydavateľom mesační−
ka, ktorý vychádzal v náklade tritisíc kusov, bolo miestne vydavateľstvo Tashy
Agrotrade spol. s r. o.

20. január, Bratislava – Problematika financovania menšinových kultúr bola vyňatá
z kompetencií slovenského ministerstva kultúry. V zmysle rozhodnutia vlády sa tejto
oblasti v budúcnosti bude venovať vicepremiér pre ľudské práva a národnostné
menšiny Pál Csáky.

28. január, Bukurešť (Rumunsko) – Podpredseda slovenskej vlády Pál Csáky rokoval
s podpredsedom rumunskej vlády Bélom Markóm. Na stretnutí sa okrem iného hovo−
rilo aj o návrhu zákona o postavení národnostných menšín, ktorý sa pripravuje v oboch
štátoch. 

28. január, Budapešť (Maďarsko) – Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Ágnes Bíró
sa stretla so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva kultúry Lajosom Vassom.
Na stretnutí sa hovorilo o pracovnom pláne slovensko−maďarskej kultúrnej zmiešanej
komisie.
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31. január, Bratislava – Sándora Alberta, ktorý bol poverený vedením komárňanskej
Univerzity Jánosa Selyeho, vymenoval prezident Ivan Gašparovič za rektora univerzita. 

4. február, Veľký Krtíš – V meste bola otvorená kancelária ombudsmana, na jej odovz−
daní sa zúčastnil aj slovenský ombudsman Pavel Kandráč.

11. február, Galanta – Predseda Úradu pre zahraničných Maďarov József Bálint Pataki
a správca Nadácie Pétera Pázmánya Béla Zsille podpísali dohodu o vzdelávaní
a výchove v školskom roku 2004/2005, ktorej súčasťou je aj podpora v oblasti učeb−
níc a učebných pomôcok. V zmysle dohody sa medzi maďarskými vzdelávacími inštitú−
ciami na Slovensku rozdelí 200 miliónov korún. 

15. február, Budapešť (Maďarsko) – Parlament schválil právnu normu o Fonde
Szülőföld. Strana maďarskej koalície v súvislosti s právnou úpravou vzniesla námi−
etky, že konečná podoba zákona bola prijatá bez toho, aby sa k nej mali možnosť
vyjadriť Maďari žijúci v zahraničí.

17. február, Bratislava – Múzeum maďarskej kultúry na Slovensku a Etnologické cent −
rum Fórum inštitútu pre výskum menšín spoločne v galérii Brämerovej kúrie zorgani−
zovali výstavu s názvom Sakrálne pamiatky na juhu Slovenska. 

17. február, Komárno – O päťročnom pláne rozvoja Univerzity Jánosa Selyeho rokovali
podpredseda vlády Pál Csáky, štátny tajomník ministerstva školstva László Szigeti,
rektor Sándor Albert a predsedníčka kuratória Nadácie Univerzity Jánosa Selyeho Edit
Bauer.

24. február, Kráľovský Chlmec – S názvom Helmeci Hírek začalo vychádzať nové
regionálne periodikum, ktorého vydavateľom je Občianske združenie Mailáthov kruh.

24.–25. február, Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín usporiadal medzi −
národnú konferenciu s názvom Problémy identity v 21. storočí, na ktorej spoločenskí
vedci prednášali o otázkach vedomia identity jednotlivca a kolektívu. 

28. február, Budapešť (Maďarsko) – Spoločné maďarsko−slovenské vládne rokovanie
navrhol minister bez rezortu zodpovedný za európske záležitosti Etele Baráth pod−
predsedovi slovenskej vlády Pálovi Csákymu v otázke harmonizácie národných rozvo−
jových plánov. Csáky a Baráth rokovali aj o rozvojových a finančných perspektívach
Európskej únie na roku 2007–2013.

1.–31. marec, Nové Zámky – Konal sa XXXVI. ročník Literárnych a kultúrnych dní
Gergelya Czuczora.

1. marec, Bratislava – Slovenská vláda rokovala o opatreniach, ktoré treba urobiť
v záujme otvorenia hraničného priechodu medzi slovenskými Veľkými Slemencami
a ukrajinskými Malými Slemencami.
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1. marec, Bratislava – Maďarský veľvyslanec na Slovensku Csaba Győrfi v hoteli
Carlton otvoril podujatie Maďarský mesiac, ktorého cieľom je posilnenie
hospodárskych a kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.

3. marec, Bratislava – Podpredseda vlády zodpovedný za ľudské práva a menšinové
otázky Pál Csáky Koaličnej rade predložil návrh zákona o financovaní menšinových
kultúr.

3. marec, Győr (Maďarsko) – O harmonizácii protichodných stanovísk, ktoré medzi
Slovenskom a Maďarskom vyvolalo vodné dielo Gabčíkovo, rokovali poverenec
slovenskej vlády Dominik Kocinger a štátny tajomník maďarského ministerstva
ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva György Erdey.

4. marec, Košice – Divadlo Thália predstavilo divadelnú adaptáciu románu László
Dobosa s názvom Földönfutók (Beženci).

4. marec, Nitra – Krajská rada SMK akceptovala demisiu krajského predsedu Miklósa
Fehéra, ktorej predchádzali osobné nezhody v regionálnej základnej organizácii strany.

4. marec, Bratislava – Predseda SMK Béla Bugár požiadal maďarského premiéra
Ferenca Gyurcsánya o zvolanie Stálej maďarskej konferencie.

10. marec, Pécs (Maďarsko) – Profesor János Perhács, pedagóg nitrianskej Univerzity
Konštantína Filozofa, získal čestný doktorát Vedeckej univerzity v Pécsi.

11. marec, Veľké Slemence, Kráľovský Chlmec – Vicepremiér Pál Csáky navštívil
východné Slovensko. Pál Csáky okrem iného navštívil aj Veľké Slemence, kde si pozrel
stavebné práce na hraničnom priechode Veľké Slemence – Malé Slemence, ktorý
bude čoskoro otvorený.

17. marec, Bratislava – Múzeum maďarskej kultúry na Slovensku a Fórum inštitút pre
výskum menšín v Brämerovej kúrii spoločne prezentovali publikáciu Maďari na
Slovensku (1989–2004), ktorú vydali Fórum inštitút pre výskum menšín
a Vydavateľstvo Lilium Aurum. Kniha sumarizuje udalosti za posledných pätnásť rokov,
ktoré sa odohrali v živote maďarského spoločenstva na Slovensku. 

17.–18. marec, Dunajská Streda – Vámbéryho občianske združenie zorganizovalo V.
ročník Vámbéryho dní.

18. marec, Bratislava – Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda zaslal pri príležitosti 10.
výročia podpísania základnej slovensko−maďarskej zmluvy list maďarskému premiérovi
Ferencovi Gyurcsányovi.

18. marec, Bratislava – Árpád Duka−Zólyomi sa vzdal funkcie podpredsedu Strany
maďarskej koalície, lebo jeho meno bolo uvedené v zoznamoch agentov štátnej
bezpečnosti, ktorý zverejnil Ústav pamäti národa. 
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18. marec, Ipeľské Predmostie – Občianske združenie Za obnovu ipeľských mostov
zorganizovalo odborné fórum o možnosti obnovy ipeľských mostov. Obnova mostov by
výrazne napomohla spoločensko−hospodárskemu rozvoju regiónu v povodí Ipľa. 

20.–21. máj, Komárno – Študentská sieť spoločne so študentskou samosprávou
Univerzity Jánosa Selyeho a kanceláriou Agora usporiadali I. Vedeckú študentskú kon−
ferenciu na Slovensku.

1. apríl, Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín zorganizoval ďalšie rokovanie z
radu podujatí známych pod názvom Stretnutie maďarskej inteligencie na Slovensku.
Ústrednou témou rokovania bola tentoraz situácia maďarského vysokého školstva na
Slovensku.

5. apríl, Komárno – V Múzeu maďarskej kultúry a Podunajska si radom podujatí
pripomenuli 60. výročie prijatia Košického vládneho programu. O období v rokoch
1945–1948 a o útrapách menšín na Slovensku v tomto období prednášali historici
Katalin Vadkerty, László Szarka a Štefan Šutaj.

6. apríl, Budapešť (Maďarsko) – V zmysle rozhodnutia maďarskej vlády sa od 1.
januára 2006 výrazne uľahčí prístup k maďarskému občianstvu pre tých zahraničných
Maďarov, ktorí sa chcú v Maďarsku usadiť.

6. apríl, Bratislava – Predseda výboru pre ľudské práva v slovenskom parlamente
László A. Nagy sa stretol s delegáciou Rady Európy, ktorá prišla na Slovensko skon−
trolovať menšinové rámcové dohody. László A. Nagy na stretnutí povedal, že na
Slovensku naďalej chýba komplexný zákon o menšinách, ako aj právna úprava o finan−
covaní menšinových kultúr.

9.–10. apríl, Rožňava – S názvom Meniaci sa svet – meniaca sa škola – praktické
vedomosti sa konalo XI. Celoštátne stretnutie maďarských pedagógov na Slovensku.

12. apríl, Fiľakovo – Možnosti regionálneho rozvoja na Novohrade boli témou konfe −
rencie, na ktorej sa okrem iných zúčastnili minister pre regionálny rozvoj László
Gyurovszky a štátny tajomník ministerstva hospodárstva László Pomóthy.

12. apríl, Košice – Po prvý raz sa pri príležitosti narodenia Sándora Máraiho kládli
vence k soche spisovateľa, ktorá bola odhalená v novembri 2004. Slávnostný príhovor
predniesol Imre Czékmán, konzul Maďarskej republiky v Košiciach.

17. apríl, Komárno – V kostole Svätého Ondreja sa konala svätá omša pri príležitosti
16. Dňa modlitieb, ktorú celebroval pomocný biskup bratislavsko−trnavskej diecézy
János Orosch.

18. apríl, Komárno – Združenie maďarských rodičov na Slovensku založilo internetovú
stránku s cieľom efektívnejšie informovať menšinovú maďarskú populáciu. 
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21. apríl, Malý Krtíš, Lučenec – V prítomnosti premiéra Mikuláša Dzurindu bol sláv −
nost ne položený základný kameň priemyselného parku. Stalo sa tak v regióne
s najvyššou mierou nezamestnanosti v krajine.

21.–24. apríl, Rimavská Sobota – Položením vencov k soche Mihálya Tompu sa začal
XIV. ročník recitátorskej súťaže Mihálya Tompu.

24. apríl, Bratislava – Vo veku 88 rokov zomrel jazykovedec Ferenc Sima, ktorý v mi −
nulosti pôsobil na katedre maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského
v Bratislave.

28.–31. apríl, Putnok (Maďarsko) – S názvom Gemer v centre sa konal VII. ročník
slovensko−maďarskej výstavy a trhov Gemerské expo.

28. apríl, Banská Bystrica – Zakladateľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti ako prvý
dostal novozaloženú Medzinárodnú vyšehradskú cenu, ktorú založili ministri kultúry
vyšehradských krajín. Cenu mu odovzdal minister kultúry Rudolf Chmel.

30. apríl, Dunajská Streda – V slovensko−maďarskom pohraničnom regióne bola po
prvý raz podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci na poli zamestnania. Dohodu
o spolupráci s cieľom znížiť nezamestnanosť, potlačiť prácu na čierno a vytvoriť sloven−
sko−maďarskú databázu pracovných miest podpísali Obvodný úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Dunajskej Strede a Centrum práce v župe Győr−Moson−Sopron. 

30. apríl, Dvory nad Žitavou – Konalo sa celoštátne stretnutie maďarských historikov,
venujúcich sa miestnym dejinám. Témou stretnutia bolo 60. výročie ukončenia druhej
svetovej vojny. Cenu Pátria za rok 2005 získali historici Lajos Danajka (Horné Saliby)
a János Sándor (Kolíňany).

1. máj, Kováčovce, Pösténypuszta (Maďarsko) – Položil sa základný kameň ôsmich
mostov cez Ipeľ, ktoré budú vybudované v blízkej budúcnosti. Základný kameň v úvode
Poipeľských európskych dní položila predsedníčka maďarského parlamentu Katalin
Szili a podpredseda slovenského parlamentu Béla Bugár.

1. máj, Pápa (Maďarsko) – Stredoveké kostoly na Žitnom ostrove bol názov výstavy,
ktorú zo zbierok knižnice Bibliotheca Hungarica zorganizoval Fórum inštitút pre výskum
menšín.

4. máj, Budapešť (Maďarsko) – Etnograf József Liszka prevzal na Maďarskej akadémii
vied za svoju významnú vedeckú činnosť Cenu Jánosa Aranya.

5. máj, Rimavská Sobota – Na mieste bývalej synagógy bol odhalený pamätník obe −
tiam holokaustu.

6. máj, Dunajská Streda – Po šiesty raz sa konala medzinárodná súťaž detských kre−
sieb Žitnoostrovské pastelky.
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6. máj, Dunajská Streda – V Galérii súčasného maďarského umenia bola otvorená výs−
tava žitnoostrovského maliara Józsefa Janigu. 

10. máj, Bratislava – Na čelo Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave bol
vymenovaný Péter Krasztev, ktorý vo funkcii nahradil Évu Molnár Cimbalmosné. 

12. máj, Bratislava – Vicepremiér Pál Csáky odovzdal Striebornú plaketu Slovenskej
republiky deviatim maďarským osobnostiam, žijúcim na Slolvensku (Vilmos Hasák,
Valéria Fukári, Béla Szűcs, Elemér Tóth, Erzsébet H. Mészáros, Eszter Kerekes
Szobiné, Mária Hlavács, Katalin Rács, Ilona Nagy).

12.–13. máj, Veľké Kapušany – Regionálne združenie na rozvoj podnikania vo Veľkých
Kapušanoch zorganizovalo dvojdňovú konferenciu s názvom Situácia malých a stred−
ných podnikateľov po rozšírení EÚ. Prednášky sa venovali hospodársky zaostalým
slovenským regiónom, ktoré sú obývané Maďarmi, resp. možnostiam rozvoja obcí.

13. máj, Šamorín – V rodisku do informačnej spoločnosti bol názov medzinárodnej
konferencie, ktorú organizoval Fórum inštitút pre výskum menšín. V rámci konferencie
bol v šamorínskej knižnici odovzdaný prvý eMaďarský bod na Slovensku, ktorý ako
súčasť 21−bodovej siete bude v juhoslovenských maďarských obciach slúžiť šíreniu
informácií v maďarskom jazyku. Na odovzdaní šamorínskeho eMaďarského bodu sa
zúčastnil maďarský minister informatiky a telekomunikácií Kálmán Kovács, ako aj
predseda Strany maďarskej koalície Béla Bugár.

14. máj, Borša, Bodrogkeresztúr (Maďarsko) – S účasťou 163 slovenských
a maďarských pretekárov sa konal I. Rákócziho maratón. 

16. máj, Bratislava – Po stý raz bol na javisku uvedený program päťdesiatročného
súboru Mladé srdcia Maďarská tanečná škola. 

21. máj, Číčov – Bola odhalená prvá socha hunského kráľa Attilu na Slovensku.

26. máj, Kechnec – Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil priemy−
selný park v Kechneci. 

27. máj, Budapešť (Maďarsko) – Maďarská Spoločnosť spisovateľov ocenila Lajosa
Grendela za román Kráľ Matej v New Honte Cenou spisovateľov.

28. máj, Andovce – Bola odhalená socha rodáka obce, básnika, jazykovedca
a literárneho vedca Gergelya Czuczora.

29. máj, Komárno – Za mnohoročnú literárnu, publicistickú a verejnú činnosť v záuj −
me maďarského spoločenstva na Slovensku získal cenu Pro Probitate László Koncsol.
Cenu založili maďarskí poslanci slovenského parlamentu.

29. máj, Búč – V centre obce bol otvorený Eszterházyho pamätný park a odhalený prvý
pamätník venovaný grófovi Jánosovi Eszterházymu na Slovensku.
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30. máj – 4. jún, Dunajská Streda – Po 30. raz sa konal najväčší maďarský detský
divadelný festival na Slovensku, Podunajská jar.

30. máj, Fiľakovo – Vo veku 78 rokov zomrela Gabriella Mede, významná postava
maďarského amatérskeho herectva na Slovensku.

1. jún, Bratislava – V denníku Új Szó došlo k zmene na poste šéfredaktora, László
Kocúra nahradil Norbet Molnár.

2.–4. jún, Kolíňany – Katedra maďarského jazyka a literatúry, ktorá pracuje na Fakulte
stredoeurópskych štúdií nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa, zorganizovala
jazykovednú konferenciu.

4. jún, Rožňava – 70 členov dvoch slovenských novofašistických organizácií zorgani−
zovalo pri príležitosti podpisu trianonskej dohody protimaďarský pochod.

5. jún, Košice – Maďarský prezident Ferenc Mádl odovzdal Rytiersky kríž Maďarskej
republiky umelkyni košického divadla Thália Márii Szabó Kövesdi.

8. jún, Bratislava – V Múzeu maďarskej kultúry na Slovensku bola otvorená výstava
slovenských drevorezbárov s názvom Z dreva vyrezávaný zázrak.

9.–10. jún, Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín a budapeštianska Nadácia
László Telekiho zorganizovali medzinárodnú konferenciu venovanú dejinám menšín s
názvom Integračné stratégie v histórii maďarských menšín. Na konferencii sa zúčast−
nilo vyše tridsať výskumníkov z ôsmich krajín (Maďarsko, Ukrajina, Srbsko, Slovinsko,
Rumunsko, Slovensko, Taliansko, USA), s prednáškou vystúpilo vyše dvadsať účast−
níkov. Konferencia prezentovala najnovšie výsledky výskumu na poli histórie
maďarských menšín.

10. jún, Nitra – V Nitrianskej župe podpísali zástupcovia štyroch slovenských politick−
ých strán, HZDS, Smer, SDKÚ a KDH, dohodu o veľkej koalícii v župných samo−
správnych voľbách. Cieľom dohody bolo oslabiť politickú silu SMK v župnej samo−
správe. Ku koalícii sa neskôr pridala aj nacionalistická SNS.

11. jún, Veľké Trakany – Pri príležitosti 85. výročia podpísania trianonskej zmluvy,
ktorá uzatvorila prvú svetovú vojnu, bol v obci odhalený pamätník. 

11. jún, Budapešť (Maďarsko) – Kresťansko−demokratického politika a bývalého
predsedu slovenského parlamentu Františka Mikloška vyznamenal maďarský prezi−
dent Ferenc Mádl v maďarskom parlamente medzinárodnou Cenou sv. Adalberta.
František Mikloško sa na slávnostnom odovzdávaní ceny ospravedlnil slovenským
Maďarom za to, že československé štátne orgány po druhej svetovej vojne
s odvolaním sa na kolektívnu vinu prenasledovali menšinových Maďarov. 

11. jún, Želovce – V 70. roku života zomrel vo svojom rodisku básnik a publicista
Lajos Zs. Nagy.
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13.–18. jún, Komárno – S účasťou 16 divadelných zoskupení, resp. súborov sa konal
42. ročník divadelného festivalu Jókaiho dni.

15. jún, Patince – Pri príležitosti 40. výročia pretrhnutia dunajskej hrádze v roku 1965
bol v obci odhalený pamätník. 

17. jún, Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín zorganizoval fórum maďarských
intelektuálov na Slovensku, ktorého ústrednou témou bola situácia školstva, s oso−
bitným zreteľom na stredné odborné školy a učilištia. Na odbornom stretnutí sa zrodi−
la dohoda o založení Stáleho vysokoškolského fóra.

17. jún, Čičov – Pri príležitosti 40. výročia pretrhnutia dunajskej hrádze v roku 1965
sa v obci konal spomienkový deň. 

18.–19. jún, Dunajská Streda, Veľké Dvorníky – Občianske združenie NaConxypan zor−
ganizovalo festival Zlatá záhrada, ktorého cieľom bolo oživiť žitnoostrovské ľudové
tradície.

23. jún, Bratislava – Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku udelila Cenu
Imre Forbátha básnikovi Istvánovi Bettesovi. 

24.–25. jún, Báč – Pod názvom Ócsófeszt sa konal jeden z najvýznamnejších multi−
kulturálnych festivalov na južnom Slovensku.

26. jún, Fiľakovo – Po šiesty raz sa konal festival Fiľakovské historické hradné dni.

29. jún, Bratislava – Slovenské ministerstvo školstva zverejnilo poradie škôl na zák−
lade výsledkov, ktoré dosiahli v nových centrálnych maturitných skúškach. Maďarské
menšinové školy obstáli dobre, najlepší výsledok spomedzi maďarských škôl na
Slovensku dosiahlo Gymnázium Ármina Vámbéryho z Dunajskej Stredy. 

1. júl, Lučenec – Vo vydavateľstve Plectrum vyšiel CD−ROM Kto je kto medzi Maďarmi
na Slovensku 2005.

5. júl, Komárno – Slovenské neonacistické organizácie zorganizovali na deň Cyrila a
Metoda pred sídlom Matice slovenskej spomienkové zhromaždenie. 

7. júl, Bratislava – Juhokórejská firma na výrobu pneumatík Hankook ustúpila od svoj −
ho plánu investovať v Leviciach takmer 20 miliárd korún. Investícia by bola výrazne
napomohla hospodárskemu rozvoju regiónu s vysokou nezamestnanosťou.
Juhokórejská investícia by bola bývala prvou veľkou investíciou na juhu Slovenska.

10.–17. júl, Šamorín – Communication and Conflict−prevention Group usporiadal vo
Fórum inštitúte pre výskum menšín tréning, zameraný na komunikáciu a pred−
chádzanie konfliktom. 
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8. júl, Rimavská Sobota – Vo veku 50 rokov zomrel Zsolt Komlósy, poslanec parla−
mentu a predseda celoštátnej rady SMK.

9.–10. júl, Slavec, Gombasek – Po 47. raz sa konal Gombasecký kultúrny festival,
ktorý je pokladaný za celoštátnu kultúrnu slávnosť Maďarov na Slovensku. 

11. júl, Veľké Trakany – V budove bývalého soľného úradu bolo otvorené Múzeum
miestnych dejín.

30. júl, Rimavská Sobota – Začal sa 31. ročník Vlastivednej cyklistickej túry, ktorá sa
tentoraz konala v gemerskom a novohradskom regióne.

4.–6. august, Dolná Strehová – Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
zorganizovala Tvorivý tábor mladých spisovateľov.

11.–16. Dolné Obdokovce – Komorný tanečný súbor Szőttes zorganizoval s cieľom
popularizovať folklórny tanec tanečný tábor.

14. august, Vojka nad Dunajom – Bol odhalený pamätník Svätého Štefana. Autorom
pamätníka je dunajskostredský sochár György Lipcsey, nositeľ Munkácsyho ceny.

23. august, Dolinka – Vo veku 82 rokov zomrel mons. Károly Lénár, ktorý v duchu svoj −
ho bývalého spoluväzňa grófa Jánosa Esterházyho vytrvalo žiadal „spravodlivú národ−
nostnú politiku“.

26. august, Bratislava – Konala sa medzinárodná odborná konferencia Národnostná
tlač a modely menšinovej samosprávy v strednej Európe, ktorú zorganizovali Fórum
inštitút pre výskum menšín a Ministerstvo kultúry SR.

26. august, Štúrovo – Za účasti ministra výstavby a regionálneho rozvoja László
Gyurovszkeho bola s názvom Južný región otvorená agentúra pre regionálny rozvoj. 

26. august, Dunakiliti (Maďarsko) – Konala sa konferencia v otázke založenia
Národného parku Szigetköz – Žitný ostrov. Na rokovaní sa zúčastnil aj slovenský mi −
nister ochrany životného prostredia László Miklós.

26.–28. august, Bratislava – Konal sa 2. Národnostný festival.

26.–28. august, Kajal−Kaskády – Maďarské mládežnícke spoločenstvo a Občiansko−
demokratická mládež zorganizovali VIII. Slovenskú letnú ľudovú univerzitu.

28. august, Dolné Štitáre – Slovenský a maďarský minister kultúry, František Tóth
a András Bozóki, odhalili na múre obecného úradu pamätnú tabuľu Zoltána Kodálya.
Pred odhalením pamätnej tabule ministri podpísali rámcovú dohodu o kultúrnej
spolupráci medzi dvoma štátmi.
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1. september, Bratislava – Prezident Ivan Gašparovič vyznamenal Radom Ľudovíta
Štúra sochára Jánosa Nagya.

3. september, Fiľakovo – V miestnom rímskokatolíckom kostole sa konalo slávnostné
celoštátne otvorenie školského roka v maďarských školách na Slovensku. Na
celoštátnom otvorení školského roku, ktoré sa konalo po šiesty raz, sa okrem zás−
tupcov maďarského politického života na Slovensku zúčastnili aj pedagógovia z celej
krajiny.

5. september, Komárno – Na Univerzite Jánosa Selyeho bol slávnostne otvorený aka−
demický rok. Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia slovenského a maďarského poli−
tického, ako aj vedeckého života.

9.–10. september, Rožňava – S bohatým kultúrnym programom sa konal 22.
Rožňavský jarmok. 

10. september, Komárom (Maďarsko) – Spoločnosť Lászlóa Kecskésa zorganizovala
IV. Celoštátne stretnutie vysídlených a deportovaných zo Slovenska.

14.–26. september, Kolárovo – V rámci prvého ročníka Medzinárodného umeleckého
festivalu Meteorit sa v meste na sútoku Malého Dunaja a Váhu konali rôzne kultúrne
podujatia.

14.–18. september, Šahy – Po 24. raz sa konali Hontianske kultúrne dni.

16. september, Komárno – V Múzeu maďarskej kultúry a Podunajska bola odovzdaná
Knižnica Istvána Kultsára.

16.–18. september, Tornaľa, Gemer, Chanava – Konal sa I. ročník festivalu Gemerské
dni, ktorého cieľom je prezentovať kultúrne hodnoty Gemera.

30. september, Lučenec – Na detašovanom pracovisku Pedagogickej fakulty
Univerzity Jánosa Selyeho sa začalo externé vzdelávanie v odbore pedagogika pre
materské školy.

6. október, Číčov – Za prítomnosti predsedu SMK Bélu Bugára a predsedu Fideszu
Viktora Orbána sa konala spomienková slávnosť na počesť martýrov z Aradu.

7.–9. október, Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín a Slovenská kancelária
pre menej používané jazyky zorganizovali medzinárodnú konferenciu o menej použí−
vaných jazykoch a jazykových právach. Cieľom konferencie bola analýza situácie
menšinových jazykov v stredoeurópskych štátoch, ktoré sa stali novými členmi EÚ.

14. október, Svodín – Otvorený bol Vlastivedný dom a archeologické múzeum, k reali −
zácii investície finančne výrazne prispel aj európsky program Sapard.
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15.–16. október, Dunajská Streda – Konal sa XIV. ročník Dní Katedry, ktorých ústred−
nou témou bola cezhraničná spolupráca na poli školstva a vzdelávania.

18.–25. október, Bratislava – Kultúrny inštitút Maďarskej republiky zorganizoval
umelecký festival Dni maďarskej kultúry.

21.–22. október, Moldava nad Bodvou – Konal sa 35. ročník Fábryho dní. Podujatie
bolo ukončené odhalením prvej sochy Zoltána Fábryho na verejnom priestranstve na
Slovensku.

28. október, Šamorín – Fórum inštitút pre výskum menšín a Fórum maďarskej
inteligencie na Slovensku zorganizovali ďalšie z radu stretnutí maďarskej inteligencie
na Slovensku. Ústrednou témou terajšieho fóra bola situácia maďarskej kultúry na
Slovensku.

29. október, Štúrovo – V meste sa konala otváracia slávnosť Maďarského knižného
festivalu na Slovensku, ktorý sprevádzala výstava kníh spojená s ich predajom.

2. november, Budapešť (Maďarsko) – Do troch odborných kolégií Fondu Szülőföld boli
zvolení traja odborníci, ktorých navrhla Strana maďarskej koalície. V školskom kolégiu
bude pracovať predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku László Pék,
v kolégiu pre regionálne záležitosti a samosprávu bude pôsobiť poslanec parlamentu
József Kvarda a v hospodárskom kolégiu zasa poslanec parlamentu István Harna.

3. november, Šamorín – Vecné pamiatky Maďarov na Slovensku a ich múzejná doku−
mentácia bol názov II. konferencie Musaeum Hungaricum, ktorú zorganizovali
Muzeologická spoločnosť Matúšovej zeme so sídlom v Boldogu, galantské
Vlastivedné múzeum a Fórum inštitút pre výskum menšín.

3. november, Bratislava – V deň maďarskej vedy sa konalo slávnostné zasadnutie
vedenia Maďarskej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied.

3. november, Bratislava – Veľvyslanectvo Maďarskej republiky, bratislavská
Univerzitná knižnica, Maďarsko−slovenská historická zmiešaná komisia a Fórum
inštitút pre výskum menšín zorganizovali konferenciu s názvom 180−ročné spoločné
korene – tradície maďarsko−slovenských vedeckých vzťahov. Na podujatí si okrem
iného pripomenuli, že gróf István Széchenyi 3. novembra 1825 darovaním svojho
ročného príjmu inicioval založenie maďarskej vedeckej spoločnosti.

4. november, Bratislava – Neonacisti napadli sedem mladých ľudí, pričom 19−ročný
žilinský vysokoškolák Daniel Tupý spôsobeným zraneniam podľahol. Po incidente
mnoho osobností verejného života upozornilo verejnosť na narastajúci rasizmus
a intoleranciu na Slovensku, ktorý spôsobil aj smrť Daniela Tupého. 

5. november, Šamorín – S názvom Literatúra a školstvo sa konalo literárnovedné sym−
pózium Šamorínska dišputa, ktoré zorganizovali Spoločnosť maďarských spisovateľov
na Slovensku, Fórum inštitút pre výskum menšín a Nadácia Sándora Máraia.
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6. november, Dunajská Streda – V jednom z mestských parkov bola odhalená socha
na počesť hudobného skladateľa a cigánskeho primáša Jánosa Bihariho
(1764–1827), ktorý sa narodil vo Veľkom Blahove.

7. november, Komárno – Fórum inštitút pre výskum menšín a Maďarská akadémia
vied pri príležitosti Slávnosti maďarskej vedy zorganizovali medzinárodnú konferenciu
spojenú s výstavou o vydávaní maďarských vedeckých kníh za hranicami za posled−
ných 15 rokov. Konferencia sa konala v dvoch sekciách, prvá sa venovala spolupráci
zahraničných vedeckých dielní, druhá zasa vydavateľstvám, vydávajúcim za hranicami
aj vedecké publikácie, resp. ich distribúcii.

9. november, Nitra – Pri príležitosti 45. výročia vzdelávania maďarských pedagógov
v Nitre zorganizovalo akademické spoločenstvo Fakulty stredoeurópskych štúdií na
Univerzite Konštantína Filozofa slávnostné zasadnutie.

12. november, Dunajská Streda – Konal sa II. Folklórny festival Karpatskej kotliny,
ktorý prezentoval multikulturálny folklór Karpatskej kotliny.

15. november, Budapešť (Maďarsko) – O možnostiach rozvoja menšinového vzdelá−
vania rokovala maďarsko−slovenská menšinová zmiešaná komisia.

20. november, Nové Zámky – Na hlavnom námestí mesta bola odhalená socha ostri−
homského opáta Györgya Széchenyiho, ako aj socha jazykovedca Antona Bernoláka.

18. november, Dunajská Streda – Oblastný výbor Csemadoku v Dunajskej Strede zor−
ganizoval finále celoštátnej súťaže venovanej folklórnej hudbe s názvom „Bíborpiros
szép rózsa“.

26. november, Bratislava – Po druhý raz sa v krajine konali voľby do krajských samo−
správ, ktoré vo väčšine krajských samospráv oslabili pozície SMK.

28. november, Štúrovo – Dunajskostredská jazyková kancelária Gramma, Združenie
Alberta Molnára Szenciho, ktoré pracuje pri Katedre maďarského jazyka a literatúry
Univerzity Komenského v Bratislave a Katedra maďarského jazyka a literatúry na
Fakulte stredoeurópskych štúdií nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa zorganizo−
vali v meste IV. Jazykovedné dni Gramma.

2.–3. december, Košice – Po 36. raz sa konali Kazinczyho dni, venované zveľadeniu
jazyka. 

4. december, Budapešť (Maďarsko) – Vo veku 85 rokov zomrel novozámocký rodák,
maliar Lajos Luzsica, ktorý bol jedným zo zakladateľov Galérie súčasného umenia
v Dunajskej Strede.

8.–9. december, Bratislava – Slovensko oficiálne navštívil maďarský prezident László
Sólyom a minister hospodárstva János Kóka. János Kóka a slovenský minister
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dopravy Pavol Prokopovič vyhlásili, že do roku 2010 sa dokončí diaľnica medzi
Košicami a Miskolcom.

10. december, Nové Zámky – S názvom Fungujúce prilby sa konal medzinárodný
umelecký festival TransArt CommunicaTION.

12. december, Tvrdošovce – Vo veku 58 rokov zomrel György Szikora, 21−násobný fut−
balový reprezentant Československa, ktorý v osemdesiatych rokoch minulého storočia
položil základy zlatej éry dunajskostredského futbalového družstva FC DAC 1904.

10. december, Bratislava – Strana maďarskej koalície opätovne do Koaličnej rady
predložila návrh zákona o postavení národnostných menšín. Koaliční partneri sa týmto
návrhom zákona už viackrát zaoberali, avšak pre absenciu politickej vôle slovenských
koaličných strán sa návrh zákona doteraz nedostal do parlamentu.

15. december, Kráľovský Chlmec – Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Jánosa
Selyeho Tamás T. Sikos vyhlásil, že od 1. februára 2006 sa prestane vyučovať na
detašovanom pracovisku univerzity v Kráľovskom Chlmci. Po vyhlásení poverený vedú−
ci detašovaného pracoviska Gábor Paholics vstúpil do protestnej hladovky s cieľom
zachrániť v Kráľovskom Chlmci denné štúdium.

15. december, Budapešť (Maďarsko) – V Károlyiho paláci boli odovzdané Ceny za
maďarské umenie. Medzi ocenenými bol aj jeden Maďar zo Slovenska, spisovateľ
Lajos Grendel.

20. december, Kráľovský Chlmec – Rektor Univerzity Jánosa Selyeho Albert Sándor
vyhlásil, že vedenie školy prehodnotilo svoje rozhodnutie zo začiatku decembra, teda
na detašovanom pracovisku v Kráľovskom Chlmci bude naďalej prebiehať denná
forma štúdia.

21. december, Bratislava – Vicepremiér Pál Csáky ocenil Striebornou plaketou
Slovenskej republiky významné osobnosti maďarského umeleckého, kultúrneho
a športového života na Slovensku: Pri príležitosti 85. narodenín Istvána Szamáka, výz−
namnú osobnosť domáceho maďarského hnutia zborového spevu, pri príležitosti 60.
narodenín výtvarníka Józsefa Szilvu, pri príležitosti 70. narodenín bývalú členku košic −
kého divadla Thália Rózsi V. Szabó, ďalej režiséra a zakladateľa divadla Sándora
Bekeho, doktora technických vied Boldizsára Frankovicsa, bývalého kultúrneho pra−
covníka Mihálya Kissa, ako aj vynikajúceho odborníka, lekára Olivéra Rácza.

23. december, Veľké Slemence – Oficiálne bol otvorený hraničný priechod medzi
slovenskými Veľkými Slemencami a ukrajinskými Malými Slemencami. Na slávnost−
nom otvorení slovenskú vládu zastupovali vicepremiér Pál Csáky a štátny tajomník
ministerstva zahraničných vecí József Berényi.

27. december, Bratislava, Nitra, Banská Bystrica – Tri domáce vysokoškolské inštitú−
cie s vyučovacím jazykom maďarským (Katedra maďarského jazyka a literatúry na
Filozofickej Univerzity Komenského, Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity
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Konštantína Filozofa, Katedra hungaristiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela)
adresovali svoj spoločný protest kuratóriu Fondu Szülőföld a Strane maďarskej koalí−
cie, keďže ich diskriminačne zasiahlo prerozdelenie podpory pre vysoké školstvo,
ktoré nebolo rozdelené na základe odborných, ale politických záujmov.

3.2. Rómska menšina

10. január, Bratislava – V Zichyho paláci sa uskutočnila v gescii veľvyslanectva USA
prezentácia a krst slovenského vydania knihy „My rómsky národ“, ktorej autorom je
profesor Ian Hancock, riaditeľ Rómskeho archívneho a dokumentačného centra
Texaskej univerzity v Austine (USA). Zároveň je členom parlamentu Medzinárodnej
rómskej únie (IRU). Do roku 2000 bol zástupcom IRU v OSN a UNICEF.

12. január, Bratislava – Vláda SR schválila materiál „Národný akčný plán SR k Dekáde
začleňovania rómskej populácie 2005–2015“. Dekáda začleňovania rómskej populá−
cie je iniciatívou Bulharska, Chorvátska, ČR, Maďarska, Macedónska, Rumunska,
Srbska a Čiernej hory a Slovenska, ktorá sa realizuje v spolupráci so Svetovou ban −
kou a Inštitútom otvorenej spoločnosti. Cieľom je urýchliť sociálnu inklúziu Rómov a
pozdvihnúť ich ekonomický status. Dekáda má štyri priority: vzdelávanie, zamest−
nanosť, zdravie, bývanie. Koordináciou Dekády v SR je poverený Pál Csáky, pod−
predseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Na tvorbe doku−
mentu spolupracovali ministerstvá, národná pracovná skupina, experti a Rómske
fórum pre dekádu (vtedajší členovia: Mgr. Erika Adamová, Mgr. A. Bučková, Bc.
Eduard Čonka, Mgr. Peter Pollák).

17. január, Bratislava – Vyhlásenie 3. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže
„BARORO / KAMIENOK“, ktorej poslaním je oceniť novinárov, ktorí zbližujú Rómov a
ne−Rómov a prezentujú rómske komunity bez predsudkov. Organizátorom je Úrad
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a Nadácia otvorenej spoločnosti
(NOS /OSF).

19. január, Bratislava – Vláda SR schválila dlhodobú koncepciu bývania pre marginal−
izované skupiny obyvateľstva a model jej financovania. Materiál, ktorý rieši prob−
lematiku bývania sociálne vylúčených rómskych komunít, pripravilo Ministerstvo výs−
tavby a regionálneho rozvoja SR. Premena rómskych chatrčí na byty nižšieho štandar−
du si vyžiada 2,8 miliardy Sk. Na rok 2005 vyčlenila vláda SR na tento program 200
miliónov Sk.

27. január – Svetová verejnosť si pripomenula 60. výročie oslobodenia koncen−
tračného tábora v Osvienčime (Auschwitz−Birkenau / Brzezinki). Tento deň si pripomí−
name ako Deň holokaustu. Pamiatku obetí nacizmu si do Osvienčimu prišli uctiť štyrid−
siati poprední štátnici z Európy, EÚ, Kanady a USA. Za Rómov vystúpil predseda
Ústrednej rady nemeckých Rómov a Sintov Romani Rose. SR zastupoval prezident
Ivan Gašparovič.
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2. február, Sofia (Bulharsko) – V hlavnom meste Bulharska, v Sofii, podpísalo päť pre−
miérov a traja vicepremiéri deklaráciu k Dekáde začleňovania rómskej populácie.
Premiéri a vicepremiéri SR, ČR, Maďarska, Macedónska, Rumunska, Chorvátska,
Srbska a Čiernej hory a Bulharska sa tým zaviazali, že budú pracovať na odstránení
diskriminácie a prekonaní neprijateľnej priepasti, ktorá oddeľuje Rómov od ostatnej
populácie. Za SR podpísal dokument vicepremiér P. Csáky. Príhovor za mladých róm−
skych lídrov zo SR, členov Delegácie pri Dekáde, predniesla Mgr. Erika Adamová.

14. február, Modra – V Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre si pripomenuli tragicky zosnulú
rómsku keramikárku Violu Petrášovú (1962–1995) výstavou výtvarných prác z jej
pozostalosti pod názvom „Rómska pieseň prerušená“.

17. február, Prievidza – Rómsky spisovateľ Jan Šandor pokrstil svoju prvú knihu
rozprávok a poviedok Rómsky sen. Knihu v náklade 50 kusov vydalo za podpory mesta
Prievidza vydavateľstvo HKPS Trnava.

18. február, Trebišov – OZ Roma Production usporiadalo 2. ročník súťaže v speve
rómskej populárnej piesne Rómsky slávik 2005.

19. február, Poprad – Uskutočnila sa prezentácia programu Národného demokratic kého
inštitútu na Slovensku (NDI) „Rómska politická participácia“. Program má po môcť
výraznejšiemu zastúpeniu Rómov v politických štruktúrach na všetkých úrovniach. 

26. február, Liptovský Mikuláš – Reformné združenie rómskej mládeže odovzdalo 3,5
ton ošatenia miestnym Rómom. Dar pripravili v spolupráci s nadáciou ADRIA z
Banskej Bystrice.

28. február, Washington (USA) – Ministerstvo zahraničných vecí USA kritizuje vo svo−
jej výročnej správe o dodržiavaní ľudských práv vo svete za rok 2004 Slovensko,
okrem iného, aj za situáciu rómskej menšiny – neprimerané použitie sily políciou,
násilie skinhedov, nedostatočné zastúpenie Rómov vo vládnej službe, absencia
Rómov v parlamente, segregácia rómskych detí v školstve. 

2. marec, Brusel (Belgicko) – Európska únia kritizuje Slovensko za neplnenie záväzkov
voči negociačnému mandátu Európskej komisie k národnému rozvojovému plánu pre
roky 2004 − 2006 v záležitostiach rómskej minority. Vyplynulo to z previerky realizácie
systémového výberu a koordinácie projektov zameraných na zlepšenie života rómskej
komunity, ktoré majú byť kofinancované zo štrukturálnych fondov EÚ. Previerku usku−
točnila Slovenská pracovná komisia rámca podpory spoločenstva. Kontrolóri zistili, že
postup uvedený v pozícii SR k mandátu nebol zahrnutý do výberových kritérií, preto SR
nebola schopná preukázať plnenie svojich záväzkov.

4. marec, Bratislava – Prvým 25 pedagógom odovzdal v Bratislave minister školstva
SR M. Fronc akreditáciu, ktorá ich oficiálne oprávňuje vyučovať rómsky jazyk a lite −
ratúru. Budú pôsobiť na Strednej umeleckej škole v Košiciach, na Súkromnom gym−
náziu v Košiciach, na Gándhího gymnáziu vo Zvolene a na Gymnáziu J. Hronca v
Bratislave. 
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13. marec, Bratislava, Martin – Slovenská pospolitosť − národná strana si za účasti
asi 200 občanov pripomenula 66. výročie založenia vojnového slovenského štátu na
symbolickom hrobe prezidenta prvej Slovenskej republiky J. Tisa a pred prezidentským
palácom. 

23. marec, New York (USA) – Výbor OSN pre ľudské práva kritizuje Slovensko za petí−
ciu v Dobšinej a žiada vysvetlenie k postupu starostu Záhorskej Novej Vsi, kde sa
miestne orgány dopustili zastrašovania a viacnásobných útokov voči rodinám Šarközy−
ovcov a Malíkovcov. Po vyhorení ich domov došlo k pokusu o ich násilné vysťahovanie
z obce. V Dobšinej zorganizovala Pravá SNS petíciu proti plánovanej výstavbe pre
Rómov – mestské zastupiteľstvo zrušilo plánovanú výstavbu. Výbor OSN kritizuje
štátne orgány, okresnú prokuratúru a Ústavný súd, že proti uzneseniu v Dobšinej
nevykonali nijaké opatrenia.

30. marec, Spišská Nová Ves – Divadlo ROMATHAN vystúpilo na spoločnom koncerte
„Slovensko sa stretá s Flámskom“ s Mládežníckym orchestrom flámskeho mesta
Aalter v rámci projektu ROMAYO, ktorý podporila EÚ. 

31. marec, Trnava – V Galérii Jána Koniarka prezentovalo rakúske združenie ROTOR
výstavu videofilmov, fotografií a obrazov s názvom Sme, akí sme s podtitulom Aspekty
života Rómov v súčasnom umení, na ktorej sa predstavili väčšinou nerómski výtvarní−
ci z 12 krajín Európy a USA. Výstava bola súčasťou medzinárodného projektu Roma
and Gadže: in approach, ktorý bol podporený z programu Kultúra 2000 (EK).
Partnerom projektu na Slovensku je Združenie JEKHETANE – SPOLU.

2. apríl, Rím (Taliansko) – Umrel pápež Ján Pavol II. Mnohými označovaný za
najlepšieho pápeža novodobých dejín. Jeho zbožnosť a oddanosť Bohu, rovnako ako
šírenie bratskej lásky medzi ľuďmi bez ohľadu na farbu pleti, rasu či náboženstvo (ako
vôbec prvý pápež navštívil mešitu a modlil sa na najposvätnejšom mieste Židov pri
Múre nárekov) nachádzali ohlas po celom svete, hlavne medzi najchudobnejšími, bied−
nymi a trpiacimi, ktorých bol Ján Pavol II. zástancom. Ostro odsudzoval sociálnu
nespravodlivosť, vojny, násilie a diktatúru. Presadzoval dodržiavanie ľudských práv
a apeloval na mocných tohto sveta, aby pomáhali tým najchudobnejším. Svojím živo−
tom a konaním sa natrvalo zapísal do sŕdc stámiliónov ľudí na celom svete. Bol prvým
pápežom, ktorý sa ujal ochrany Rómov a uznal ich za rovnoprávny národ. Vo svojich
požehnaniach známych ako „Urbi et orbi“ nezabúdal na Rómov a prednášal svoje
požehnania aj v rómčine.

7. apríl, Košice – Rómska tlačová agentúra (RPA) prezentovala v podvečer
Medzinárodného dňa Rómov svoju prvú publikáciu So vakeres? − Čo hovoríš? s podti−
tulom Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi. Publikácia podáva stručný
prehľad histórie Rómov, ich tradíciami a obsahuje aj publicistické texty.

8. apríl – Medzinárodný deň Rómov. 

8. apríl – Na Slovensku sa uskutočnilo oficiálne národné otvorenie medzinárodnej ini−
ciatívy štátov Dekáda začleňovania rómskej populácie v rokoch 2005–2015.
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8. apríl, Zlaté Klasy – Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov aktivisti Kultúrnej
organizácie Khetano drom la Romane kultura / Spoločnou cestou s rómskou kultúrou
odovzdali 10 vybraným osobnostiam z radov Rómov i ne−Rómov prestížnu cenu
Rómska ruža 2005, ktorá je dielom umeleckého kováča Alojza Šarkőzyho z Dunajskej
Lužnej. 

8. apríl, Nitra – Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnil Týždeň
rómskej kultúry. Podujatie uskutočnila Katedra rómskej kultúry univerzity Konštantína
filozofa v Nitre pod záštitou vedenia univerzity a OZ Vzájomné spolunažívanie.
Súčasťou podujatia, ktoré navštívilo viac ako 800 divákov, bol trh tradičných rómskych
remesiel a umení, malý rómsky filmový festival, fotovýstava (portréty rómskych detí)
študentky Gabriely Ferleťákovej, výstava kresleného humoru Petra Gossányho (uverej −
ňované v Romano nevo ľil od roku 1992). Týždeň rómskej kultúry ukončil galakoncert,
kde okrem iných vystúpil finalista Superstar Peter Konček.

9. apríl – Vyhodnotenie novinárskej súťaže BARORO / KAMIENOK. Víťazom v kategórii
printové médiá sa stal Mikuláš Jesenský (Sme) a v kategórií elektoronických médií
Dušan Károly (TV Markíza). Ceny pripravili rómski výtvarníci – Tibor Oláh (olejomaľba)
a Jaroslav Cicko (skulptúra).

15. apríl, Veľký Meder – Medzinárodný deň Rómov vo Veľkom Mederi − prehliadka rómskej
kultúry za účasti významných rómskych osobností zo Slovenska, ako aj veľvyslanca Indie
v SR Mysore Kapanalaha Lokesa. Podujatie pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko
v spolupráci s Inštitúciou pre romologický výskum v Dunajskej Strede. Básnik a umelecký
fotograf József Ravasz prezentoval výstavu fotografií Na ceste / Úton.

15. apríl, Humenné – Oslavy 15. výročia založenia jedného z najstarších detských róm−
skych súborov na Slovensku – Kale jakha / Čierne oči, ktoré v tamojšej rómskej osade
založil a viedol učiteľ Michal Kaššo.

22.–23. apríl, Banská Bystrica – 5. ročník galaprogramu Ľudia z Rodu Rómov pripra −
vilo pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Kultúrne združenie Rómov Slovenska.
Na podujatí vystúpilo 80 rómskych hudobníkov, spevákov a tanečníkov. Svoje
rezbárske diela vystavovali aj rómski rezbári Marián Harvan z Heľpy a Ján Bartoš –
Biskup zo Zvolena. Zručnosť kováčov predviedli rómski kováči z Kokavy nad
Rimavicou. Výstavu svojich obrazov prezentoval Ľubomír Tököli z Kremnice. 

28. apríl, Brusel (Belgicko) – Európsky parlament (EP) v Bruseli prijal historicky prvú
rezolúciu o situácii Rómov v EÚ, ktorá vyzýva na európske riešenie ich problémov a
žiada členské i kandidátske krajiny a európske inštitúcie, aby Rómov uznali za európ−
sku menšinu. „Toto hlasovanie znamená, že EP teraz Rómov uznáva ako etnickú
menšinu v Európe,“ povedal jeden z autorov rezolúcie Jan Marinus Wiersma. (Napriek
nepopierateľne dobrému úmyslu, má táto rezolúcia iba odporúčací charakter, a tak
zatiaľ zostala len v deklaratívnej rovine.) 

2. máj, Bratislava – Na podnet Ministerstva kultúry SR vyhlásilo Slovenské národné
múzeum v Bratislave verejnú súťaž na výtvarné návrhy a realizáciu súboru pamätných
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artefaktov pripomínajúcich holokaust Rómov na Slovensku: MA BISTEREN! / NEZ−
ABUDNITE!

16. máj, Bratislava – Konala sa medzinárodná konferencia „Vnútorný trh EÚ a róms−
ka menšina v nových členských a kandidátskych krajinách. Hrozba alebo príležitosť?“
Konferenciu zorganizovala nadácia Friedrich Neumann Stifftung a Klub rómskych pod−
nikateľov v SR. 

25. máj, Londýn (Veľká Británia) – V Londýne vyšla výročná správa Amnesty
International o dodržiavaní ľudských práv. Na Slovensku si všíma situáciu Rómov,
poukazuje na zlé zaobchádzanie polície s Rómami a ich nedostatočnú ochranu pred
rasovým násilím. 

27. máj, Dunajská Lužná – Boxerský klub BC ROMA Slovensko pod vedením Štefana
Šarkőzyho −Amiga usporiadal v spolupráci s obcou Dunajská Lužná prehliadku rómske−
ho boxu – BOXROMIÁDA / Kultúra 2005.

29. máj, Tilburg (Holandsko) – Kokavskí hudobníci KOKAVAKERE LAVUTARA pod
vedením Vlada Sendreia sa zúčastnili Svetového rómskeho festivalu v Holandsku
(Tilburg).

1. jún – Občianske združenie ETP Slovensko oficiálne ukončilo 4−ročný program TVOJ
SPIŠ (2001–2005), v ktorom preinvestovalo zhruba milión dolárov na posilnenie eko−
nomickej samostatnosti Rómov na Spiši. Hlavným donorom programu bol UNDP –
Rozvojový program OSN. Zároveň sa otvoril nový program pod názvom TVOJ SPIŠ 2.
Nový program bude 3−ročný a financovať ho bude Európsky sociálny fond (ESF).

Máj, Košice, Prešov – Divadlo Romathan uviedlo v dvoch premiérach pôvodnú
komédiu J. Gerlachovského Čierna mačka / Kali mačkica.

8. jún – Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval predseda ústrednej rady
nemeckých Rómov a Sintov Romani Rose v sprievode japonskej delegácie
Medzinárodného hnutia proti všetkým formám diskriminácie a rasizmu, ktorej
predsedníctva je členom. K návšteve SR ho motivovali občianske sociálne nepokoje
vo februári 2004, ako aj kritické správy medzinárodných inštitúcií o porušovaní
ľudských práv Rómov na Slovensku. Počas návštevy sa stretol s podpredsedom vlády
P. Csákym a splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity K. Orgovánovou, s ktorý−
mi hovoril o nástrojoch vlády v integrácii Rómov. Na rovnakú tému diskutoval aj s
mimovládnymi organizáciami. R. Rose navštívil rómsku komunitu v Starej Tehelni v
Prešove a Gándhího gymnázium vo Zvolene. 

12. jún, Zlaté Klasy – Uskutočnil sa rómsky festival, ktorý zorganizovalo OZ Khetano
drom la Romane kultura / Spoločnou cestou s rómskou kultúrou. Okrem hudobných
skupín zo Slovenska (Kokavakere lavutara, Klincovci z Detvy, skupina Gypsie para −
diso) sa festivalu zúčastnila aj maďarská poslankyňa EP rómskeho pôvodu Viktória
Mohácsiová a rómsky spisovateľ z Maďarska György Rostás−Farkas. Súčasťou festi−
valu bola aj vernisáž rómskeho fotografa Zoltána Vermesa z Budapešti a M.
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Robinsona−Chaveza, fotoreportéra Washington Post, ktorú prezentovala Rómska
tlačová agentúra (RPA) z Košíc.

28. jún, Brusel (Belgicko) – V sídle Európskeho parlamentu sa uskutočnil seminár o
postavení žien v krajinách strednej a východnej Európy. Na seminári sa hovorilo aj
o postavení rómskych žien na Slovensku. Hoci podľa neoficiálnych štatistík rómske
ženy predstavujú 4 % celkovej populácie, prakticky vôbec neprispievajú do politiky,
ekonomiky a sociálneho rozvoja krajiny. Podujatie zorganizovalo takzvané Rómske
fórum EP, ktorého iniciátorkou je maďarská europoslankyňa Katalin Lévaiová.
Seminár odporučil Slovensku prijatie politiky pozitívnej diskriminácie.

4.–9. júl, Dunajská Lužná – Občianske združenie Chartikano, ktoré združuje rómskych
umeleckých kováčov v Dunajske Lužnej usporiadalo 2. ročník Európskeho rómskeho
kováčskeho sympózia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 kováčov zo Slovenska,
Čiech, Maďarska a Poľska. Záštitu nad podujatím prevzala štátna tajomníčka MK SR
Ágnes Bíró. 

15.–17. júl, Bologna (Taliansko) – Uskutočnil sa futbalový turnaj proti rasizmu
Mondiali Antirazzisti. Turnaja sa zúčastnilo aj rómske mužstvo zo Slovenska – z
Kokavy nad Rimavicou – ktoré na turnaji získalo Pohár sympatie za boj proti diskri −
minácii rómskych menšín.

20. júl, Trebišov – Občianske združenie Roma production usporiadalo 1. ročník súťaže
v speve rómskej populárnej piesne ROMASTAR. Víťazom sa stal Igor Berko, študent
Strednej umeleckej školy v Košiciach.

Júl, Prešov – Slovenskom sa prevalila kauza takzvaného „prešovského múru“.
Prešovské mestské zastupiteľstvo malo v pláne postaviť múr, ktorý by oddeľoval oby−
vateľov rómskeho geta Stará Tehelňa od ostatného sveta. Po vlne kritiky rómskych a
iných mimovládnych organizácií, ako aj zahraničia, mesto Prešov od tohto zámeru
ustúpilo. 

2. august – Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov. Po prvý raz v dejinách
sa pietna slávnosť k tomuto dňu uskutočnila aj na Slovensku. Po viac ako šesťdesi−
atich rokoch slovenská vláda oficiálne vzala na vedomie holokaust Rómov na
Slovensku a v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici podporila inštaláciu pamät−
níka venovaného utrpeniu Rómov počas 2. svetovej vojny. 

2. august, Prešov – Vyšla kniha rómskej spisovateľky Eleny Lackovej (1921–2003)
Mŕtvi sa nevracajú / O mule na aven pale. Knihu, ktorá je súborným vydaním autor −
kiných spomienok utrpenie Rómov v 2. svetovej vojne, vydalo združenie JEKHETANE –
SPOLU. Na vydanie ju pripravila a redakčne upravila D. Hivešová –Šilanová, ilustroval
akademický maliar P. Kocák a Ľ. Guman, do rómskeho jazyka preložila E. Godlová.

3. august, Čata – Odhalili pamätník venovaný holokaustu Rómov. Podujatie pripravilo
občianske združenie Romano jíle, ktoré pracuje pod vedením rómskeho básnika
a aktivistu I. Babindáka. Autorom drevenej plastiky je miestny ľudový umelec J. Oravec
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12. august, Snina – Uskutočnil sa 5. ročník celoslovenského rómskeho festivalu
TERNIPEN 2005. Sprievodným podujatím bola výstava rómskych umelcov a pre−
mietanie filmov s rómskou a indickou tematikou. Podujatie pripravilo OZ Rómske cen−
trum Ternipen.

16. august, Trenčín –Na najväčšom hudobnom festivale na Slovensku Bažant pohoda
vystúpila aj rómska hudobná skupina Kokavakere lavutara, ktorá u publika zožala
veľký úspech.

20. august, Nižný Žipov – Uskutočnil sa 1. Festival rómskej kultúry, krásy a umenia,
ktorý pripravilo OZ Za spolužitie. Sprievodným podujatím bola výstava ručných prác a
remeselných výrobkov.

21. august, Kráľovský Chlmec – Združenie Rómov SR pripravilo Letný etno−rómsky
benefičný koncert. 

26.–28. august, Bratislava – Pod záštitou MK SR sa konal 2. ročník Festivalu národ−
nostných menšín 2005. Festival prezentoval kultúru dvanástich národnostných
menšín žijúcich na Slovensku, pričom tento rok bol venovaný rómskej kultúre.
Podujatie sa konalo v KD Ružinov, ale aj v uliciach starého mesta. Na koncerte
rómskej hudby vystúpili Kmeťoband, P. Konček a Diabolské husle Jána Berkyho
–Mrenicu. Súčasťou festivalu bola aj prehliadka národnostných divadiel, na ktorej vys−
túpilo aj divadlo Romathan, ktoré s veľkým úspechom uviedlo inscenáciu Čierna
mačka /Kaľi mačkica. Výtvarná časť programu prezentovala výtvarné práce insitných
maliarov z Kovačice, bulharské ikony, fotografie o živote Rómov z východného
Slovenska. Festival vyvrcholil záverečným galakoncertom, na ktorom vystúpili také
hviezdy ako Arash, Zdob si zdub a Mystery of dance.

28. august, Zvolen – V predvečer 61. výročia SNP sa konal fakľový pochod sloven−
ských nacistov zo Slovenskej pospolitosti – národnej strany. Proti pochodu prišlo
protestovať asi 20 Zvolenčanov. Táto akcia bol len jednou zo série podobných „nazi“
podujatí, ktoré v roku 2005 zorganizoval neonacista M.Kotleba a jeho prisluhovači.

1. september, Košice – Svoju činnosť žačala Súkromná sociálno−právna akadémia pre
rómske komunity so študijným odborom sociálno−výchovný pracovník. (Do siete škol−
ských zariadení bola MŠ SR zaradená 28. 12. 2004.). Škola poskytuje úplné stre−
doškolské vzdelanie a je bezplatná. 

1. september, Prešov – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity otvorila v školskom
roku 2005/2006 nový študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
sociálne znevýhodnených skupín (asistent učiteľa). Na fakulte bude študovať tento odbor
aj 40 rómskych študentov, z nich 30 v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu.

8. september, Juhoafrická republika – Pri automobilovej nehode v Juhoafrickej repub−
like tragicky zahynula zakladateľka romistiky v Československu, vedúca seminára
romistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe Milena Hübschmanová
(nar. 10. 6. 1933). 
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24. september, Kokava nad Rimavicou – Uskutočnil sa 5. ročník rómskeho festivalu
Balvafest, ktorého organizátorom bol V. Sendrei, predseda kultúrno−výchovnej orga−
nizácie Lačho drom / Dobrá cesta.

23.–29. september – Uskutočnil sa 1. seminár medzinárodnej aktivity KHETANES v
štyroch projektoch EQUAL, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie zamest−
nanosti Rómov. Seminár pripravilo rozvojové partnerstvo: Pedagogická fakulta
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémia vzdelávania v Rimavskej Sobote.
V štvorročnom projekte (2004–2008) spolupracuje Slovensko, Fínsko, Poľsko
a Slovinsko. Projekt podporil Európsky sociálny fond, spolufinancuje Európska únia.

5.–7. október – Vyvrcholenie trojročného medzinárodného projektu ROMA AND GADŽE
– GADŽE AND ROMA in approach (priblíženie) v medzinárodnej inscenácii ROMANOV−
ELA: LOVE IN TRANSLATION (LÁSKA V PREKLADE) a mesačné turné účinkujúcich po 6
krajinách partnerských organizácií – Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko,
Rumunsko, Taliansko. Na Slovensku je partnerskou organizáciou Združenie
JEKHETANE – SPOLU a inscenáciu prezentovala v Bratislave, Prešove a v Košiciach.
Jedinými rómskymi účinkujúcimi v nej boli členovia Divadla ROMATHAN – Alena
Klempárová, Milan Godla a Ján Žiga. Projekt podporila Európska komisia v rámci pro−
gramu Kultúra 2000.

6. október, Nitra – Katedra rómskej kultúry Univerzity Konštantína Filozofa si
pripomenula 15 rokov svojej existencie. Katedra vznikla v apríli 1990 ako súčasť
Pedagogickej fakulty VšPg v Nitre. V súčasnosti má 637 študentov – 157 v dennom
štúdiu a 480 v externom.

11. október, Košice – V priestoroch Súkromného rómskeho gymnázia na Galaktickej
ulici otvorili pracovisko romistiky Štátneho pedagogického ústavu. Gymnázium je pilot−
nou školou národného programu „Zvyšovanie kvalifikačného potenciálu príslušníkov
rómskej komunity prostredníctvom nového študijného zamerania romistika na stred−
ných školách“. 

15. október, Nižný Žipov – OZ Baro jilo / Veľké srdce usporiadalo výstavu výtvarných
prác rómskych detí, ktoré sa zúčastnili letnej výtvarnej dielne pod vedením tamojšieho
rómskeho maliara Jozefa Cichého.

18. október, Košice – Ústavný súd SR rozhodol, že tzv. antidiskriminačný zákon,
konkrétne časť týkajúca sa možnej pozitívnej diskriminácie, nie je v súlade s ústavou
SR. Podnet na ústavný súd podal minister spravodlivosti D. Lipšic. Na margo tohto
rozhodnutia sa vyjadril aj podpredseda vlády SR P. Csáky: „Nie je to dobrá správa, pre−
dovšetkým pre rómsku komunitu v SR“.

22. október, Detva – Konal sa 13. ročník festivalu rómskej kultúry Jíloskero hangóro
/ Hlas srdca, ktorý zorganizovalo OZ Klub Spolu Detva pod vedením Márie Oláhovej.
Súčasťou festivalu bolo vystúpenie Divadla Romathan, remeselná dielňa a vernisáž
výstavy Ako žili Rómovia kedysi.

321Rómská menšina



22. október, Trebišov – Konal sa Regionálny festival rómskej a nerómskej kultúry,
ktorý pripravilo 0Z Roma production. Cieľom podujatia bolo umožniť mladým talento−
vaným Rómom a ne−Rómom prezentovať svoj talent a spoznávať sa prostredníctvom
umenia. 

25. október, Dunajská Streda – Uskutočnil sa 2. ročník Rómskeho festivalu rozhlasu
Patria, ktorý prezentoval rómske talenty z oblastí po maďarsky hovoriacich Rómov.
Účinkovali súbory, jednotlivci a recitátori z Veľkého Blhu, z Moldavy nad Bodvou, zo
Zlatých Klasov a z Kokavy nad Rimavicou.

13.–25. október – Na Slovensku sa odohrala séria futbalových zápasov v rámci 6.
ročníka európskeho týždňa „Futbalom proti rasizmu“ (FARE). Po prvý raz sa do tejto
medzinárodnej iniciatívy aktívne zapojili Rómovia na Slovensku – po skúsenostiach
z podobných podujatí v Anglicku a Taliansku organizačne vstúpili do projektu rómski
futbalisti z Kokavy nad Rimavicou a tamojšie OZ Lačho drom. Cieľom aktivít FARE je
upozorňovať na rasizmus a netoleranciu na futbalových štadiónoch.

28. október, Čemerné – Rómske združenie EURÓPA usporiadalo 3. ročník regionálnej
súťaže Zlatý rómsky slávik. Víťazom súťaže, v porote ktorej zasadali aj Věra Bílá
a Peter Konček, sa stal Róbert Slivka.

3. november, Bratislava – Skupina mladých rómskych aktivistov, komunálnych poslan−
cov, žurnalistov a zástupcov MVO navštívila Národnú radu SR. Návšteva bola súčasťou
projektu Národného demokratického inštitútu (NDI), ktorý podporuje politickú par−
ticipáciu Rómov a rozvoj politických zručností rómskych politických aktivistov. S róm−
skymi aktivistami diskutoval predseda NR SR P. Hrušovský, predseda výboru pre
ľudské práva, národnosti a postavenie žien László A. Nagy a ďalší predsedovia posla−
neckých klubov. 

4. november, Bratislava – Slovenskí neonacisti zavraždili na Tyršovom nábreží
v Bratislave 21−ročného študenta Daniela Tupého. Tento čin vyvolal sériu protestných
zhromaždení a koncertov proti neonacizmu na Slovensku. 

4. november, Bratislava – Občianske združenie Žudro prezentovalo CD rómskych au −
tentických ľudových piesní v súčasnosti: „Hoj na nej na“. Na krste vystúpila autentická
rómska hudobná skupina Radišagos z Prakoviec a Boban Markovič so svojim or −
chestrom. 

10. november, Košice – Rómska tlačová agentúra (RPA) usporiadala okrúhly stôl na
témy postavenie rómskych žien v spoločnosti a sociálna reforma na Slovensku a jej
dopad. Súčasťou programu bola prezentácia dokumentárneho filmu RPA – Dva svety
z cyklu Hazardné hry. Diskusného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MK SR, MPSV
SR a rómski aktivisti z Macedónska, ktorí v projekte RPA „Rómska žena – uhol
pohľadu“ spolupracujú. 

18. november, Michalovce – Konal sa 3. ročník Festivalu Rómov južného Zemplína.
Organizátor podujatia OZ Nová cesta predstavil verejnosti 230 účinkujúcich
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z Drahňova, Lúčok, Strážskeho, Sečoviec, z Pavloviec nad Uhom, Malčíc, Michaloviec,
Sobraniec, Nižného Žipova a Hrane. Hosťami boli študenti Strednej umeleckej školy
v Košiciach. 

17.–21. november, Praha (Česko) – Konalo sa pracovné stretnutie rómskych
aktivistiek z ČR a SR na tému „Postavenie rómskej ženy v spoločnosti“. Aktivita je
súčasťou širšieho projektu Nadácie Heinricha Bölla, ktorý podporila Európska komisia
z programu „Rozšírenie 2004“. Slovenským partnerom v projekte je Kultúrne združe−
nie Rómov Slovenska (Banská Bystrica). Stretnutia sa zo SR zúčastnili Helena
Jonášová, Andrea Bučková, Jarmila Plešková, Jolana Náterová a Ivana Cicková. 

18. november, New York (USA) – V Carnegie Hall sa uskutočnil koncert rómskych
umelcov zo SR „Slovensko predstavuje: Koncert z rómskej duše“. Svoje umenie
prezentovali sólisti Janka Sendreiová, vibrafonista Martin Herák, 13−ročný talentovaný
huslista Patrik Žigmund, klavírny virtuóz Richard Rikkon a kapela bratov Analyovcov.
Podujatie bolo aktivitou Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (Bratislava)
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Stálou misiou Slovenska pri
OSN. Koncert otvorila štátna tajomníčka MZV SR Magda Vašáryová.

21. november, Prešov – V Metodicko−pedagogickom centre ukončilo dvojročné štúdi−
um 33 účastníkov rekvalifikačného štúdia „asistent učiteľa. 

25. november, Prešov – Producentská spoločnosť ATARAX prezentovala tri nové doku−
mentárne filmy o živote a tvorbe rómskych amatérskych výtvarníkov. Portréty Jozefa
Cichého (Nižný Žipov) – „Splnený sen“ – Martina Kaleju (Jarovnice) – „Maliar z osady“
− a Eriky Šajgalovej (Poprad) – „Erika“ – premietli v DJZ v Prešove za účasti výtvarníkov.
Sprievodným podujatím bola výstava z ich tvorby, ktorú pripravilo združenie
JEKHETANE – SPOLU. 

26. november – Na Slovensku sa konali Regionálne voľby do samosprávnych krajov
za historicky najnižšej účasti voličov – 18 %. Kandidáti rómskych politických strán
nezískali ani jeden poslanecký mandát.

4.–6. december – Divadlo ROMATHAN absolvovalo úspešné turné v Rakúsku
(Oberwart, Leibnitz), kde prezentovalo dve svoje inscenácie pre tamojšiu rómsku
komunitu a pre študentov vysokých škôl. Súčasťou podujatia boli aj diskusie s divák−
mi na tému „Rómovia v rozširujúcej sa Európe“.

12. december, Veľký Krtíš –OZ Komunitné centrum menšín usporiadalo predvianočné
podujatie − vystúpenie Divadla ROMATHAN. 

12. december, Bratislava – O holokauste Rómov na Slovensku a v Čechách v 2. sve−
tovej vojne prednášal Prof. Ctibor Nečas. Podujatie uskutočnila Nadácia Milana
Šimečku v rámci projektu MA BISTEREN! (NEZABUDNITE!)

13.–14. december, Lučenec – Občianske združenie CESPOM pod vedením E.
Demeovej usporiadalo 3. ročník celoslovenskej detskej súťaže v speve populárnej
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piesne Romano hangóro / Rómsky hlások. Hosťom podujatia bola Ida Kelarová, ktorá
bola zároveň aj členkou poroty. 

15. december, Lutila – Odhalený bol pamätník obetiam holokaustu Rómov počas 2.
svetovej vojny. Autormi pamätníka sú Ladislav Čisárik ml. a Alexander Reindl.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu MA BISTEREN! (NEZABUDNITE!), ktorý je
venovaný pripomínaniu represálií Rómov na Slovensku a realizuje ho OZ In minorita
v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

15. december, Nemecká – V rámci projektu MA BISTEREN! (NEZABUDNITE!) bol
odhalený pamätník obetiam holokaustu Rómov v 2. svetovej vojne. Autormi pamätní−
ka sú akad. soch. Jaroslava Šicková a akad. sochár Ján Šicko. 

21. december, Košice – Divadlo ROMATHN uviedlo v Centre voľného času svoju 41.
premiéru – rozprávku pre deti na motívy rómskeho spisovateľa Jana Šandora:
Princezná Jolanka a smelý Dežko / E krajaskiňa Jolanka the tromado Dežko. 

3.3. Česká menšina

1. január, Košice – Otvorila sa kancelária Farského úradu Cirkvi československej
husitskej so stálym duchovným správcom. Činnosť tejto cirkvi na východnom
Slovensku bola obnovená v roku 1997. 

18. január, Bratislava – V Českom centre sa v rámci cyklu podujatí Toulky (českou
minulostí) konalo spomienkové stretnutie venované výraznej osobnosti dejín sloven−
ského divadla – národnej umelkyni Helene Bartošovej−Schűtzovej, ktorej otec
pochádzal z Čiech, pri príležitosti jej životného jubilea (100 rokov). 

Január, Bratislava – V Pálfyho paláci sa konala samostatná výstava obrazov
pražského rodáka, akademického maliara Michala Studeného pri príležitosti jeho 65.
narodenín, nazvaná Som dieťa 60−tych rokov.

2. február, Bratislava – V Českom centre stretla delegácia senátorov Senátu
Parlamentu Českej republiky vedená predsedom Přemyslom Sobotkom s krajanmi
žijúcimi na Slovensku. Ten ocenil rozsah kultúrnej a spolkovej činnosti i súdržnosť
príslušníkov českej menšiny žijúcej na Slovensku. Účastníci stretnutia mu však opäť
pripomenuli, že súčasné zákony ešte stále časti príslušníkov českej minority žijúcej na
Slovensku neumožňujú vyriešiť problém občianstva Českej republiky. 

10. február, Bratislava – V Českom centre bola otvorená Knižnica Václava Havla, za −
meraná na osobné a úradné dokumenty politika, dramatika a disidenta Václava Havla.
Pri tejto príležitosti bola prezentovaná prvá publikácia tohto pracoviska s názvom
Praha − Washington – Praha, zostavená historikom Vilémom Prečanom. Ide o vydanie
súboru 120 diplomatických telegramov, ktoré posielalo Veľvyslanectvo USA v priebe−
hu roka 1989.
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12. február, Košice –V Dome umenia sa konal 12. Český ples. Zahájil ho generálny
konzul Českej republiky Vítězslav Pivoňka spolu s predstaviteľmi Českého spolku na
Slovensku. 

15. február, Bratislava – V Českom centre sa v rámci cyklu Toulky konalo literárno−výt−
varné pásmo pripravené pri príležitosti 100. výročia narodenia a 25. výročia úmrtia
českého básnika Vladimíra Holana

25. február, Spišská Nová Ves – V Galérii umelcov Spiša bola sprístupnená repríza
výstavy Návrat zabudnutého syna. Výstava bola venovaná celoživotnému dielu
českého maliara Otakara Štáfla, zakladateľa symbolického cintorína a milovníka
Vysokých Tatier.

16. marec, Bratislava – V budove Slovenskej výtvarnej únie bola sprístupnená výsta−
va Salón Spoločnosti voľných výtvarných umelcov 2005, ktorej kurátorom bol dr. B.
Bachratý. Svoje práce tu vystavovali aj umelci narodení v Čechách a na Morave žijúci
na Slovensku. 

Marec – Česká komunita na Slovensku a jednotlivé regionálne organizácie Českého
spolku na Slovensku si formou slávnostných stretnutí pripomenuli 155. výročie naro−
denia prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garriguea Masaryka.
Český spolok v Bratislave pri tejto príležitosti zorganizoval besedu so Zorou
Frkáňovou, autorkou knihy Masarykovci a Bystrička. 

7. apríl, Martin – V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku bola sprístupnená výstava
Masarykovci a Bystrička, ktorú pripravil Klub slovenskej kultúry v Prahe v spolupráci
s Masarykovým ústavom Akadémie vied Českej republiky. Výstava priblížila život
a dielo prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garriguea Masaryka, jej
podstatná časť však bola venovaná pobytom členov rodiny Masarykovcov v Turci.

12.–14. apríl, Martin – Konalo sa 22. zasadnutie Slovensko−českej/česko−slovenskej
komisie historikov, ktorá striedavo rokuje v Čechách a na Slovensku. Jej spoluorga−
nizátormi boli Slovenská historická spoločnosť, Slovenská národná knižnica
a Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku.
Súčasťou zasadnutia komisie bol vedecký seminár na tému Český, slovenský
a československý exil po 2. svetovej vojne.

30. apríl – 1. máj, Košice – Valná hromada Českého spolku na Slovensku odsúhlasi−
la organizačnú zmenu, v zmysle ktorej sa doterajšie regionálne organizácie Českého
spolku na Slovensku stávajú samostatnými právnymi subjektami. Dôvodom tejto
zmeny bola skutočnosť, že sa Ministerstvo kultúry SR rozhodlo neprispievať národ−
nostným združeniam na úhradu režijných a administratívnych nákladov. České spolky
– samostatné právnické subjekty sa podľa prijatých stanov stali kolektívnymi členmi
ČSnS so sídlom v Košiciach, ktorý bude zastupovať záujmy českej menšiny pred štát−
nymi orgánmi Slovenskej republiky a zahraničím a koordinovať aktivity, ktoré vyžaduje
záujem menšiny ako celku. 
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12. máj, Bratislava – V Pálfyho paláci pod záštitou ministrov kultúry ČR a SR bola
sprístupnená monografická výstava diela Josefa Váchala. J. Váchal bol jedným
z najpozoruhodnejších českých umelcov 1. polovice 20. storočia – maliar, grafik, ilust −
rátor, rezbár, typograf, vynálezca nových grafických postupov, ale aj spisovateľ, bás−
nik a vášnivý turista. 

15. máj, Košice – V kaplnke nanebovzatia Panny Márie v Hornom Bankove sa konala
pútna slávnosť pri príležitosti sviatku českého patróna sv. Jana Nepomuckého. 

17. máj, Košice –V Knižnici Jána Bocatia bola otvorená výstava detských výtvarných
prác Praha očami detí, spojená s vyhodnotením a ocenením najúspešnejších autorov.
Organizátorom podujatia bol Český spolok v Košiciach. 

21. máj – Konal sa 3. ročník podujatia Senátorský chodníček − medzinárodného pre−
chodu hrebeňa Bielych Karpát. Hlavnými usporiadateľmi boli AG klub vzájomnosti
Valašské Klobouky so senátorkou Parlamentu ČR Alenou Gajdůškovou a slovenská
obec Pruské. Cieľom tohto podujatia je upevnenie slovensko−českého povedomia
a oživenie cezhraničnej spolupráce. 

23. máj, Turčianske Teplice – Po 15−krát bola odovzdaná Cena Karla Čapka osob−
nostiam, ktoré sa najviac zaslúžili o propagáciu života a diela bratov Čapkovcov
a praktické uplatňovanie česko−slovenskej vzájomnosti. Ocenenými boli režisér Josef
Protiva zo Spoločnosti bratov Čapkovcov v Prahe a Mgr. Štefan Vraštiak, predseda
Kruhu priateľov českej kultúry v Bratislave. Súčasťou slávnostného programu bolo
sprístupnenie výstavy Slovensko bratov Čapkovcov, prevezenou z Památníku národ−
ního písemnictví.

27.–28. máj, Košice – V Knižnici Jána Bocatia v Košiciach sa konal VIII. ročník
literárneho maratónu Nonstop čtení, tentoraz na tému Svet solidarity a porozumenia
– Jedna zemeguľa – jedno ľudstvo. 

29. máj – Vydavateľom časopisu Česká beseda, mesačníka Čechov, Moravanov a
Slezanov na Slovensku sa stal Slovensko−český klub v Slovenskej republike.
Slovensko−český klub (SČK) je občianskym združením, ktorého cieľom je zachovávať
identitu českej národnostnej menšiny v SR a zvyšovať úroveň česko−slovenských
vzťahov.

Máj, Trenčín, Martin, Bratislava – Český spolok v Trenčíne organizoval spomienkové
literárno−hudobné večere piesní Osvobozeného divadla autorov Ježek – Voskovec
a Werich v podaní pražského rodáka, žijúceho v Michalovciach Otakara Krásenského.
Príležitosťou podujatí bolo 100. výročie narodenia dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. 

1. jún, Košice – Ukončená bola činnosť Generálneho konzulátu Českej republiky
v Košiciach. Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave sa tak k tomuto dátumu
stalo jediným zastupiteľským úradom Českej republiky vykonávajúcim konzulárnu
službu pre občanov českej národnosti. S cieľom uľahčiť zaistenie konzulárnych služieb
pre občanov ČR, žijúcich hlavne v Košickom a Prešovskom kraji SR, sa v budove
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Českého centra v Košiciach budú raz mesačne konať konzulárne dni, zaisťované
konzulárnymi pracovníkmi Veľvyslanectva ČR v Bratislave.

17.–20. jún, Vysoké Tatry – 10 pracovníkov Veľvyslanectva Českej republiky v SR vrá−
tane veľvyslanca JUDr. Vladimíra Galušku pomáhalo odstraňovať škody napáchané
ničivou víchricou vo Vysokých Tatrách v r. 2004. 

20. jún, Praha (Česko) – Českí krajania sa v Prahe stretli s predstaviteľmi Ministerstva
zahraničných vecí Českej republiky, Československého ústavu zahraničného a zás−
tupcami Senátu a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a Českého
rozhlasu 7 (vysielajúceho pre krajanov v zahraničí). Podľa informácie senátorky Jitky
Seitlovej a poslankyne Evy Novákovej je t. č. pripravovaná ďalšia novela zákona
o nadobúdaní a strate občianstva Českej republiky, ktorá však opäť nerieši skupinu
tzv. etnických Čechov, teda tých, ktorí sa narodili na Slovensku alebo na
Podkarpatskej Rusi v období prvej Československej republiky alebo na Slovensku do
roku 1968 (do vzniku federatívneho štátu) v rodine, kde aspoň jeden z rodičov bol
českým občanom a tých, ktorí sú deťmi narodenými za federatívnej republiky, a ktorí
mali v čase rozdelenia štátu viac ako 18 rokov a teda sa na nich nevzťahovala posled−
ná novela zákona o nadobúdaní českého občianstva. 

4.–13. august, Medvedie – Konal sa VI. celospolkový letný detský tábor určený deťom
od 7 do 15 rokov z celého Slovenska, ktorý zabezpečil Český spolok v Košiciach.
Program tábora bol vedený v českom jazyku v spolupráci s vedúcimi z Českej repub−
liky. 

22. augusta, Bratislava – Organizácie združujúce príslušníkov českej menšiny na
Slovensku (Český spolok na Slovensku, Klub občanov Českej republiky) sa zapojili do
2. ročníka Festivalu národnostných menšín. V rámci neho bolo slávnostné sprístup−
nenie výstavy prezentujúcej práce českých výtvarných umelcov žijúcich na Slovensku
(výsledky troch ročníkov výtvarného plenéru Impresie). K ďalším aktivitám českej
menšiny patrilo, vystúpenie skupiny Starý orchestrión (v rámci tzv. jazzového pódia),
vystúpenie dychovej hudby Kubranka z Trenčína a Slováckeho krúžku – Skaličané. 

10. september – V Žiarskej doline sa konala tradičná celospolková spomienková osla −
va obetí hôr, ktorej podnetom bola tragická smrť posledného federálneho ministra živ−
otného prostredia Československej republiky ing. Josefa Vavrouška a jeho dcéry Petry
v r. 1995. Spomienkové stretnutie zorganizoval Český spolok v Liptovskom Hrádku a
okrem členov viacerých Českých spolkov sa ho zúčastnili aj turisti z Čiech a Moravy. 

15. september, Praha (Česko) – Na pôde Senátu Parlamentu Českej republiky sa
konal seminár Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí pod názvom
„Krajané na Slovensku“. O svojej činnosti tu hostiteľov informovali predsedovia oboch
organizácií združujúcich príslušníkov českej komunity na Slovensku – Klub občanov
Českej republiky (KOČR) i Český spolok na Slovensku (ČSnS). V rámci aktuálnej situá−
cie tu zaznela aj informácia o problémoch, ktoré regiónu východného Slovenska spô−
sobilo zrušenie Generálneho konzulátu ČR v Košiciach i o okolnostiach, ktoré viedli k
rozčleneniu ČSnS na samostatné České spolky. Obsahom rokovania bol aj problém
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finančných dotácií krajanských združení. Zaznela tu aj zaujímavá informácia o počte
občanov SR, ktorí v zmysle novely zákona o nadobúdaní štátneho občianstva ČR z r.
1999 a 2003 nadobudli české štátne občianstvo. 

19.–22. september, Košice – Predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel
Rychetský sa spolu s ďalšími desiatimi ústavnými sudcami zúčastnili na pravidelnom
pracovnom rokovaní so sudcami Ústavného súdu Slovenskej republiky (takéto stret−
nutia sa konajú striedavo v oboch štátoch). Hlavnými témami stretnutia boli otázky
postavenia Ústavného súdu Českej republiky a Slovenskej republiky po vstupe oboch
štátov do Európskej únie, ako aj vzťah k Európskemu súdnemu dvoru a Zmluva
o ústave pre Európu. 

28. september, Bratislava – Pri príležitosti štátneho sviatku Českej republiky pripra −
vilo Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku Václavskú púť. Jej súčasťou mala
byť cesta loďou po Dunaji do Galérie Danubiana. V galérii si prítomní prezreli stálu
expozíciu, výstavu Miloša Karáska, českého výtvarníka žijúceho v Bratislave a vypočuli
koncert českej jazzovej speváčky Jany Koubkovej a kapely EU−band. 

28. september, Košice – Český spolok v Košiciach organizoval oslavy
„Svatováclavské posvícení“.

6. október, Košice – Vo Východoslovenskom múzeu bola sprístupnená výstava obra−
zov IMPRESE Podzim/Jeseň, prezentujúca výtvarné diela českých výtvarníkov žijúcich
na Slovensku, ktoré vznikli na troch ročníkoch výtvarného plenéru organizovaného
Českým spolkom na Slovensku.

11. október, Bratislava – Slovenská komora Česko−slovenského výboru usporiadala
konferenciu pod názvom Dedičstvo po Masarykovi pri príležitosti 75. výročia otvorenia
Masarykových škôl na Tehelnom poli. 

21. október, Pezinok – Prezident Českej republiky Václav Klaus s manželkou Líviou
v sprievode prezidenta Slovenskej republiky navštívili v rámci priateľského medzištát−
neho stretnutia prezidentov mesto Pezinok. 

22.–29. október, Pezinok – V Kultúrnom centre v Pezinku sa konal 5. ročník Festivalu
českého divadelného humoru To nejlepší z humoru na české scéně ako súčasť
Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Jeho úvodným podujatím bolo
otvorenie výstavy V + W = 100, ako pocta hereckej dvojici Jiří Voskovec a Jan Werich
pri príležitosti stého výročia ich narodenia. Úvodného divadelného predstavenia sa
zúčastnil veľvyslanec ČR na Slovensku Vladimír Galuška, kultúrna atašé veľvyslanect−
va Lenka Procházková a zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

22.–29. október, Košice – Konal sa 11. ročník Dní českej kultúry, v rámci ktorých vys−
túpili pražské divadlá − Divadlo na Vinohradoch a divadlo Ungelt, prebehli Dni českého
filmu a vystúpila skupina Pražský výběr. Ich súčasťou bola premiéra nového českého
filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, týždeň českej kuchyne vo vybraných
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košických reštauráciách, autorské čítanie a koncerty, pričom s najväčším ohlasom sa
stretlo vystúpenie skupiny Čechomor. 

23. október, Košice – Za prítomnosti ministra zahraničných vecí Českej republiky
Cyrila Svobodu zahájilo svoju činnosť České centrum v Košiciach, kam sa po desiatich
rokoch činnosti v Bratislave presídlilo jeho riaditeľstvo. Podľa riaditeľky Českého cent −
ra Stanislavy Wanatowiczovej − Bartošovej však bratislavské české centrum nezaniklo
a obe centrá sú rovnocenné. Slávnostné zahájenie činnosti Českého centra
v Košiciach vyvrcholilo koncertom v košickom Dome umenia. 

28. október, Martin – Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Čechov na
Slovensku v spolupráci s Trampským združením Severka v Slovenskom národnom
múzeu v Martine pripravilo a sprístupnilo výstavu Svet trampingu – svet voľnosti a
kamarátstva, venovanú histórii a súčasnosti trampingu, ako fenoménu s českými
koreňmi, ktorý na Slovensku našiel priaznivé podmienky pre svoj rozvoj. Sprievodným
podujatím výstavy bol Večer Severky, konaný v SNM – Múzeu slovenskej dediny
v Martine – Jahodníckych hájoch. 

28. október – České spolky si formou slávnostných zhromaždení, prednášok
a slávnostných akadémií pripomenuli výročie vzniku Československej republiky. Český
spolok v Trenčíne zorganizoval pri tejto príležitosti V. ročník podujatia Beh vzájomnos−
ti, v ktorého úvode položili prítomní kyticu kvetov k pamätníku M. R. Štefánika.
V Bratislave sa oslavy konali už tradične pri Pamätníku česko−slovenskej vzájomnosti
na dunajskom nábreží pred budovou Slovenského národného múzea. 

25. november, Martin – V Slovenskom národnom literárnom múzeu Slovenskej národ−
nej knižnice v Martine v spolupráci s Českým spolkom v Martine bola sprístupnená
repríza výstavy Slovensko bratov Čapkovcov, pripravená pracovníkmi Památníku národ−
ního písemnictví v Prahe.

30. november, Martin – Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Vladimír
Galuška, kultúrna atašé Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Lenka
Procházková a politická tajomníčka Jana Brázdová navštívili mesto Martin, kde sa
stretli s členmi jednej z najaktívnejších organizácií Českého spolku na Slovensku a s
predstaviteľmi Klubu priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, ktorý v Martine tak−
tiež pôsobí. Pri tejto príležitosti navštívili sídlo SNM – Múzea kultúry Čechov na
Slovensku a oboznámili sa s priebehom jeho rozsiahlej rekonštrukcie. V závere
navštívili obec Bystrička, kde sa nachádza vila – vybudovaná ako letné sídlo rodiny
Masarykovcov. 

November – Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku v Bratislave vyhlásilo pre
českú a slovenskú verejnosť 2. ročník predvianočnej literárnej súťaže pre neprofe−
sionálov na tému Lesk a bieda celebrít. 

15. december, Bratislava – Porota spisovateliek v zložení Květa Legátová, Iva
Pekárková a Oľga Feldeková vyhodnotila predvianočnú literárnu súťaž vyhlásenú
Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave na tému Lesk a bieda celebrít, ktorej
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sa zúčastnilo 15 neprofesionálov (14 zo Slovenska, 1 z Čiech). Porota 1. cenu
neudelila, 2. cenu získala poviedka Óčko autorky Anny Jonášovej, 3. cenu získal Šte−
fan Lahita za poviedku Lesklá bieda a čestné uznanie Mojmír Říman za poviedku Za
prezidentovými zády. Ocenené príspevky budú v priebehu nasledujúceho roka uverej−
nené v časopise Česká beseda. 

17. decembra, Bratislava – Český spolok Bratislava v Dome kultúry Cultus v Bratislave
– Ružinove slávnostne uviedol svoj prvý vydavateľský počin – CD ROM s hudobno –
slovným pásmom Čeští básníci o Moravě v podaní skupiny Starý orchestrion, vydaný
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva zahraničných vecí ČR.

3.4. Rusínska menšina

13. január, kúpele Nová Ľubovňa – Uskutočnil sa 4. reprezentačný ples Rusínov, ktorý
zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody v Starej Ľubovni. 

15. január, Bratislava – V kongresovej sále hotela City Bratislava za účasti asi 280
hostí zorganizovalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS) pod záštitou Jána
Figeľa, člena Európskej komisie 3. reprezentačný novoročný rusínsky ples. Rusínsky
ples je tradične vyvrcholením celoročnej práce ZIRS.

19. január, Kamienka – Pri príležitosti 60. výročia oslobodenia obce sa uskutočnil
pietny akt kladenia vencov pri pamätníku obetí vojny. 

27. január, Bratislava – Konali sa oslavy pripomienkujúce 10 rokov od kodifikácie
rusínskeho jazyka. Na slávnostnom akte sa zúčastnili predstavitelia NR SR, vlády SR,
Matice slovenskej, SAV, predstavitelia cirkví a hostia zo zahraničia. Kodifikáciou sa
rusínsky jazyk zaradil medzi kultúrne jazyky Európy. Dnes sa rusínsky materinský jazyk
vyučuje v 10 základných školách a v jednej strednej škole ako nepovinný predmet. V
rusínskom jazyku sa publikujú noviny, časopisy, učebnice, literatúra, rusínske
vysielanie je v Slovenskom rozhlase (Rádio Patria), vysiela sa televízna relácia
a vyučuje sa aj na Prešovskej univerzite.

Január – Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska predstavil dve publikácie:
Rusínsky literárny almanach na rok 2004 a zbierku básní Valerija Kupku Dom bez
svetla (je to jeho 6. literárna publikácia). Obsah rusínskeho literárneho almanachu je
zameraný na aktuálnu tematiku rusínskej literatúry, ako aj na oblasť dejín Rusínov
a rusínskej kultúry.

Január, Medzilaborce – Peter Solej vydal tretiu odbornú publikáciu. Kniha s názvom
Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slovensku.

1. február, Palota – Na slovensko−poľskom hraničnom prechode Palota−Radoszyce,
ktorý predtým fungoval len pre malý pohraničný styk zaviedli riadny režim. Rusínska
menšina rusínsky od toho očakáva ekonomický rozvoj na ich území.
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9. február, Prešov – Predstavitelia Rusínskej obrody, DAD, ZRUSR, Národných novín
a Rusína sa stretli so štátnou tajomníčkou MK SR Ágnes Bíró a s generálnym ria−
diteľom Sekcie menšinových kultúr Robertom Dohanyosom. Hovorili o aktuálnych
problémoch financovania národnostných kultúr.

19. február, Kalná Roztoka – Divadlo Alexandra Duchnoviča prednieslo hru Princove
halušky v dramaturgii Vasiľa Turoka a v réžii Matúša Oľhu.

19. február, Prešov – Zasadala Svetová rada Rusínov. Zaoberala sa prípravou 8. sve−
tového kongresu Rusínov, ktorý sa uskutoční 24. a 25. júna v poľskom kúpeľnom
meste Krynica. Najväčší problém videl predseda Svetového kongresu Rusínov Andrzej
Kopcza v tom, že Rusíni sú zatiaľ neuznanou národnosťou na Ukrajine. Na tomto
zasadaní Svetovej rady Rusínov známy svetový rusinista Paul Robert Magocsi z
Kanady predstavil druhé doplnené vydanie reprezentačnej Encyklopédie Rusínov,
ktoré vyšlo po anglicky v tomto roku v Toronte. 

20. február, Prešov, Košice – Matúš Molčányi a Juraj Čisárik vydali ojedinelú publiká−
ciu zachytávajúcu rôzne generácie kňazov v karpatskom regióne. Názov knihy je
Rodokmeň gréckokatolíckych kňazov v karpatskom regióne (východné Slovensko).

26. február, Vyšný Tvarožec – Klub turistov pri TJ Busov a Urzedgminy Uscie Gorlicke
usporiadal medzinárodný prechod na bežkách Tvarožec – Wysowa. 

1. marec, Olomouc (Česko) – Folklórny kolektív Poľana z Jarabiny sa zúčastnil progra−
mu Zahraj, zatancuj v Atriu umeleckého centra univerzity Palackého v Olomouci.

5. marec, Pichne – Konal sa 10. ročník rusínsko−slovenskej vzájomnosti pod názvom
Na veselú nôtu. Bol venovaný 10. výročiu folklórneho súboru Pichončánka.

11. marec, Bardejov – V priestoroch oddelenia kultúry Mestského úradu v Bardejove
sa uskutočnila vernisáž výstavy Sny o žene, ktorú tvorili diela ak. maliara Andreja
Smoláka.

15. marec, Medzilaborce – Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu schválila
medzilaboreckej samospráve 27 miliónov korún na podporu projektu Warhol City –
zmena imidžu mesta (týmto projektom chce mesto v prvom rade vytvoriť podmienky
pre prílev zahraničnej a domácej turistickej klientely). 

17. marec, Bratislava – Štefan Ladižinský, hudobný skladateľ, dlhoročný zbormajster
cirk. zboru Kyrillomethodeon oslavoval 80. narodeniny.

18. marec, Prešov – V Divadle A. Duchnoviča sa uskutočnila premiéra hry F.
Dostojevkého Idiot. Réžia Jan−Vilem van den Bosg z Holandska. Dramaturg Vasiľ Turok
pripravil hru v rusínskom jazyku.

25. marec, Prešov – Rusínska obroda na Slovensku si pripomenula 15. výročie svoj −
ho vzniku. Stalo sa tak v Medzilaborciach v r. 1990, kde skupina prorusínsky orien−
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tovaných nadšencov oživila myšlienku znovuuznania rusínskej národnosti, ktorá bola
do roku 1989 postavená komunistickým režimom mimo zákon a oficiálne sa od roku
1950 uznávala len ukrajinská národnosť. Medzi najvýraznejšie pozitíva organizácie je
to, že čoraz viac obyvateľov Slovenska sa hlási k rusínskej národnosti. Uskutočnila sa
kodifikácia rusínskeho jazyka, vzniklo oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry v Ústave
štúdií národnostných menšín Prešovskej univerzity, otvorilo sa samostatné rusínske
vysielanie v Slovenskom rozhlase, vychádza periodická a neperiodická tlač v rusín−
skom jazyku a iné. 

12. apríl, Snakov – Ruský klub−23 a Obecný úrad v Snakove usporiadali seminár
o Emilovi Kubekovi, gréckokatolíckom kňazovi, spisovateľovi a rusínskom patriotovi.

15. apríl, Prešov – Uskutočnila sa výročná členská schôdza Spolku rusínskych spiso−
vateľov. Zhodnotila snahy organizácie za posledný rok, perspektívy spolupráce so
Svetovým fórom rusínskych spisovateľov, vydávanie literárneho almanachu, vytvorenie
ceny A. Pavloviča a literárny konkurz.

19. apríl, Košice – V rámci medzinárodného dňa ochrany pamiatok a historických diel
sprístupnilo Východoslovenské múzeum v Košiciach kostolík z Kožuchoviec. Je to
ľudový drevený barokový kostol východného obradu, bol postavený v roku 1741
a zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. Kostolík bol prevezený do Košíc v roku 1927. 

19. apríl, Prešov – Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
rozhodli, aby projekt Warhol City – Medzilaborce dostal 200 000 korún. Projekt si
získal podporu aj z prostriedkov EU. Jeho cieľom je zásahmi do vonkajšieho vzhľadu
mesta vytvoriť vizualizácie, ktoré budú symbolizovať tvorbu A. Warhola, resp umelecký
štýl pop−artu.

21. apríl, Medzilaborce – Oslavy 60. výročia vzniku prvej strednej školy všeobecno−
vzdelávacieho typu na území Československa. Škola vychovala vyše 2500 absolven−
tov. V škole sa vyučovalo po rusky, po ukrajinsky a po slovensky. 

24. apríl, Habura, Čertižné – Občania oboch obcí si pripomenuli 70. výročie čer−
tižňansko−haburskej vzbury, ktorá vypukla 14.–15. marca 1935 na protest proti exekú−
ciám a chudobe.

27. apríl, Humenné, Snina, Medzilaborce, Svidník, Michalovce – Pri príležitosti 60.
výročia víťazstva nad fašizmom si 400 odbojárov prevzalo medaily, ktoré dala vyrobiť
vláda Ruskej federácie.

5. máj, Svidník – Ján Artim, študent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej
univerzity predstavil svoju knihu Pravoslávne ikony−svetlo na ceste k spáse. Kniha je
venovaná pravoslávnym cirkevným obciam v Nižnej a Vyšnej Jedľovej.

6. máj, Prešov – Uskutočnila sa premiéra hry Miloša Karaska Toaletárka.
Dramaturgom bol Vasiľ Turok, v hlavnej úlohe sa predstavila Ľudmila Lukačíková.
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6.–7. máj, Medzilaborce – Konali sa festivaly prezentujúce aj rusínsku kultúru: 2. po −
dujatie MESAN a 5. medzilaborecké májové dni.

8. máj, Hrabské – Pri príležitosti 110. výročia narodenia bl. biskupa−mučeníka ThDr.
Vasiľa Hopka sa v jeho rodisku uskutočnila spomienková slávnosť. 

12. máj, Bratislava – Združenie inteligencie Rusínov Slovenska organizovalo besedu
s Jánom Langošom, predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa. Beseda sa
uskutočnila v Galérii A. Smoláka.

15. máj, Bratislava – V divadle Astorka – Korzo 90 sa uskutočnilo vystúpenie Divadla
A. Duchnoviča z Prešova. Činoherný kolektív sa predstavil hrou Miloša Karáska
Toaletárka. 

15. máj, Bardejovské kúpele – Jedna z piatich expozícií Šarišského múzea − skanzen
si pripomenula 40. výročie svojho vzniku. Uskutočnil sa Deň remesiel v priestore, kde
je najviac rusínskych architektúrnych exponátov.

20. máj, Hunkovce – V drevenom kostolíku východného obradu bola otvorená letná
turistická sezóna. V tento deň v tamojšej národnej kultúrnej pamiatke z 18. st. bolo
otvorené turistické centrum Karpatskej drevenej cesty. Súčasťou podujatia bolo aj
otvorenie expozície Karpatské drevené cerkvi a kostolíky v tvorbe umelcov a remesel−
níkov.

22. máj, Kurov – S bohatým kultúrnym programom bola predstavená kniha dvoch fy −
zicky postihnutých dievčat Mariky a Eriky Kostových. Je to zbierka rozprávok, ktorú
napísala Marika a ilustrovala Erika. 

27. máj, Humenné – Uskutočnil sa koncert rusínskych piesní A čija to chyža, ktorý
vznikol pri príležitosti 70. výročia rusínskeho rozhlasového vysielania. 

1. jún, Prešov – Uskutočnila sa výstava celoživotnej tvorby Juraja Molnára, rodáka z
Kyjova. 

2. jún, Prešov – Uskutočnil sa 6. ročník celoslovenskej súťaže v prednese rusínskej
poézie a prózy Duchnovičov Prešov 2005. Na prehliadke sa zúčastnilo vyše 50
súťažiacich, medzi ktorými prevládali najmä žiaci základných a stredných škôl z
okresov Bardejov, Svidník, Medzilaborce, Humenné a Snina.

9. jún – Okresná organizácia Rusínskej obrody v Bardejove, Hornošarišské osvetové
stredisko a CVČ pripravili okresnú prehliadku v speve rusínskych ľudových piesní
Spevy môjho rodu.

12. jún, Svidník – Činohra Divadla A. Duchnoviča v Prešove sa predstavila hrou Adolf
Ivanovič Dobrjanskyj.
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12. jún, Bratislava – Združenie Živá voda Turzovky pripravilo prednášku Odkaz hlaho−
liky, ktorá sa uskutočnila v kostole Panny Márie Snežnej v Bratislavskej Kalvárii.

23.–26. jún, Krynica (Poľsko) – Uskutočnil sa 8. svetový kongres Rusínov. Predsedom
sa stal akademik P. R. Magoči z Kanady.

25.–26. jún, Medzilaborce – Uskutočnil sa 43. ročník festivalu kultúry a športu, na
ktorom sa predstavili domáce aj zahraničné rusínske folklórne súbory (napr. Slavjane
z USA).

25. jún, Andrejová – Pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci usku−
točnili sa oslavy, na ktorých sa zúčastnil biskup gréckokatolíckej eparchie mons. J.
Babiak. 

25. jún, Medzilaborce – Cenu Andyho Warhola za rok 2004 získali akademický maliar,
profesor Ivan Nestor−Šafranko a etnograf, folklorista a spisovateľ Michal Šmajda.
Ocenenie udelila Spoločnosť Andyho Warhola (SAW) a Múzeum moderného umenia
(MMUAW) v Medzilaborciac. Nestor−Šafranko z Prešova si ocenenie prebral za
dlhoročnú umeleckú a pedagogickú prácu a prínos pre slovenské moderné umenie,
Michal Šmajda z Krásneho Brodu za prínos v oblasti etnografie, folkloristiky a
antropológie etnika Rusínov na Slovensku. Cena sa udeľuje od roku 1994. Navrhuje
ju kuratórium MMUAW v Medzilaborciach a návrh schvaľuje čestný prezident SAW a
brat Andyho Warhola John Warhol, ktorý je viceprezidentom The Andy Warhol
Foundation for The Visual Arts v New Yorku. 

2.–3. júl, Ulič – Konal sa 36. ročník festivalu rusínskeho folklóru. 

3. júl, Dubová – Pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa usku−
točnil rusínsky folklórny festival.

5. júl, Ľubovniansky hrad – V rámci Dní rusínskych tradícií a slovanskej vzájomnosti
sa uskutočnil Ľubovňanský festival, na ktorom vystúpilo 170 účinkujúcich z rusín−
skych, gorálskych a spišských dedín.

9.–10. júl, Habura – Obecný úrad, PD Habura, Lesné spoločenstvo a Rusínska obro−
da na Slovensku pripravili slávnosť Habura spieva a športuje.

7.–9. júl, Svidník – Dni Svidníka sa uskutočnili pri príležitosti 650. výročia prvej písom−
nej zmienky o Svidníku. 

10. júl, Cernina – Konal sa rusínsky folklórny festival. 

10. júl, Snina – Stretnutie rodákov zo zátopových obcí Zvala a Starina. 

24. júl, Bardejovské kúpele – Konala sa 12. prehliadka rusínskeho a šarišského folk−
lóru (organizátormi boli Rusínska obroda, mesto Bardejov a Šarišské múzeum).
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30. júl, Kamienka – Konal sa festival rusínskych tradícií.

5. august, Medzilaborce – Ľudia s parochňami A. Warhola pozujúci pred portrétmi
odriekali netradičnú modlitbu za slávneho umelca. Akcia sa uskutočnila v Múzeu mo −
derného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorá sa konala pri príležitosti
77. výročia narodenia zakladateľa pop−artu.

5.–7. august, Miková – Uskutočnil sa nultý ročník festivalu Pop Art Miková, ktorý je
súčasťou Festivalu rusínskej kultúry venovaný Andy Warholovi, ktorý píše svoju
históriu už štrnásty rok. Autorka projektu a organizátorka je Zora Solejová. Návštevníci
si v rodisku A. Warhola mohli pozrieť kolekciu zaujímavých filmov (napr. film 66 sezón
Petra Kerekesa, Hej, Slováci od Roberta Kirchhoffa, Pôvod mena od Kataríny
Kerekesovej a nové filmy M. Suchého). Vystupovali tu kapely modernej a ľudovej
hudby. Súčasťou festivalu boli aj výstavky.

7. august, Vyšný Mirošov – Konal sa festival rusínskeho folklóru.

7. august, Becherov – Obec a Rusínska obroda boli organizátormi Dujavských slávnos−
tí spojených s tradičným posedením pri vatre. 

7. august, Ďačov – Rodnú obec navštívil svetoznámy operný spevák Sergej Kopčák.

7.–8. august, Mokré (Poľsko) – Vystúpila folklórna skupina Labirčanka na festivale
v poľskej obci, bolo to jej 101. vystúpenie. 

10. august, Svidník – Vyšla kniha Úvod do karpatoturistiky 21. storočia s podtitulom
Karpatská drevená cesta Slovakia. Jej autormi sú Michal Kosť, Ivan Marko a Jaroslav
Popovec a vydala ju Nezisková organizácia Záchrana a obnova národných kultúrnych
pamiatok − Drevené chrámy pod Duklou. 

13. august, Vápeník – Oslavy 405. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

14.–18. august, Svidník – V rámci programu Nachádzanie stratených tradícií –
finančne podporeného spoločnosťou JUVENTA – sa mládež zo Slovenska, Grécka,
Bulharska a Litvy podieľala na rekonštrukcii plášťa budovy Hvezdárne v obci Roztoky.
Zahraničná mládež sa stretla s obyvateľmi obce, ktorí ich oboznamovali s históriou
regiónu, rusínskymi zvykmi a tradíciami. 

20.– 21. august, Chmeľová – Dni chleba v Chmeľovej sa uskutočnili v rámci Dní rusín−
skych tradícií. V programe boli ukážky prípravy chleba a pečenia, svätá liturgia, folk−
lórny program.

26.–28. august, Bratislava – Konal sa 2. festival národnostných menšín, inovatívne
spoločenské kultúrne podujatie, ktoré pomáha budovať živú tradíciu a bohatosť kultúr
národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Predstavilo sa na ňom Divadlo
Duchnoviča z Prešova, súbor Chemloňáčik z Humenného, folklórny súbor Barvinok
z Kamienky. V rámci festivalu bola otvorená výstava Rusíni Slovenska.
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26.–28. august, Bardejov – Konali sa 34. ročník Bardejovského jarmoku a 13.
putovný ročník festivalu dychových hudieb na Slovensku.

7. september, Jakubany – Folklórny súbor Kečera pripravil pre amerických rodákov
svadobné pásmo. Celú svadbu v krojoch, na koňoch, v cerkvi so všetkým, čo k tomu
patrí pripravili Michal Kundľa, Anna Bondrová a Eva Fáberová.

9.–11. september, Nižný Tvarožec – Obec oslavovala 650 rokov od prvej písomnej
zmienky. Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní významní rodáci a občania. 

11. september, Beloveža – Oslavovala 650. výročie prvej písomnej zmienky z roku
1355. V 19. storočí tu isté obdobie žili najvýznamnejší buditelia rusínskeho národa
Alexander Duchnovič a Alexander Pavlovič. 

14. september, Jurková Voľa – Obč. združenie Chránime kraj pod Duklou opravilo 30
prícestných krížov. Projekt bol podporený Ministerstvom financií SR. V Jurkovej Voli
opravený prícestný kríž posvätili.

21.–25. september – Humenné, Medzilaborce, Snina – uskutočnil sa 4. ročník festi−
valu rusínskych piesní Spevy môjho rodu. Organizátorom bola Rusínska obroda na
Slovensku.

23. september – Prešov – Pri príležitosti 10. výročia kodifikácie rusínského jazyka sa
uskutočnil vedecký seminár.

24. september – Košice – Miestna organizácia Rusínskej obrody zorganizovala exkur −
ziu Za krásami drevených chrámov Horného Šariša.

30. september, Stará Ľubovňa – Združenie inteligencie Rusínov Slovenska a
Slovenský rozhlas, Rádio Patria a Rádio Regina v spolupráci s okresnou organizáciou
Rusínskej obrody pripravili reprízu úspešného koncertu rusínskych piesní A čija to
chyža..., ktorý vznikol pri príležitosti 70. výročia vzniku národnostno−etnického vysiela−
nia SRo.

1. október, Miroľa – Uskutočnilo sa 5. slávnostné ustanovenie ktitorov /patrónov/
chrámu Pokrovu Presviatej Bohorodici z roku 1770. Ktitormi sa stali Mag. Regina
Ovesny Straka a Ján Figeľ. Drevený kostolík je národnou kultúrnou pamiatkou a chrá−
mom s východnou cirkevnou tradíciou. Titul blahoditeľ bol udelený Alexandrovi
Dulebovi.

9. október, Humenné – Uskutočnilo sa predstavenie Divadla A. Duchnoviča Okresný
špitál alebo Plukovníkova žena. Zabezpečilo ho Združenie inteligencie Rusínov
Slovenska a okresná organizácia Rusínskej obrody v Humennom.

16. október, Svidník – združenie inteligencie Rusínov Slovenska a okresná organizá−
cia Rusínskej obrody vo Svidníku zabezpečili predstavenie Divadla A. Duchnoviča, a to
hru Miloša Karaska Perón. Divadlo Alexandra Duchnoviča s predstavením PERÓN
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reprezentovalo dramatickú tvorbu Slovenska na veľkom medzinárodnom divadelnom
festivale HRY NOVEJ EURÓPY vo Wiesbadene v minulom roku. 

16. október, Humenné – V pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnil
duchovný koncert Pravoslávneho cirkevného zboru pri príležitosti 10. výročia jeho
vzniku.

25.–27. október, Prešov, Svidník – Konalo sa stretnutie biskupov gréckokatolíckej
cirkvi z celej Európy. V súvislosti so stretnutím gréckokatolíckych biskupov v Prešove
zaslala Rusínska obroda účastníkom list s výzvou k podpore zákonného riešenia
nábožensko−národných práv Rusínov v Rusínskej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

2. november, Košice – Z medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových prog −
ramov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj si priniesol ocenenie program Rusíni
v Rumunsku autora Andreja Kandráča z Rádia Patria – rusínske vysielanie, Košice. 

5. november, Kamienka – 690 rokov od prvej písomnej zmienky si pripomenula rusín−
ska obec Kamienka. 

7. november, Ptičie, Humenné – Koncert slovensko−rusínskej vzájomnosti.

7. november, Prešov – Zomrel dramaturg Divadla A. Duchnoviča v Prešove Vasiľ Turok.
Bol jedným zo zakladateľov rusínskeho národnostného hnutia po roku 1989, niekoľko
volebných období bol i predsedom Rusínskej obrody a predsedom Rady Svetového
kongresu Rusínov. 

15. november, Prešov – Spolok rusínskych spisovateľov zorganizoval literárny seminár
na témy: Rusínsky folklór v súčasnosti, O súčasnej rusínskej dráme, O rusínskej lite −
ratúre v súčasnosti a O rusínskej literatúre v minulosti.

16. november, Bratislava – Združenie inteligencie Rusínov Slovenska zorganizovalo
besedu s poslancom NR SR Jaroslavom Ivančom.

24. november, Prešov – Divadlo Alexandra Duchnoviča si pripomenulo 60. výročie pod−
písania dekrétu o založení divadla.

2. december, Prešov – Divadlo A. Duchnoviča uviedlo hru A. P. Čechova Ujo Váňa.
Venovali ju pamiatke zosnulého Vasiľa Turoka, ktorý sa na nej podieľal ako prekladateľ
a dramaturg.

5. december, Prešov – Rusínska obroda a DAD pripravili klubový večer venovaný
Rudolfovi Smoterovi, sólistovi PUĽS−u pri príležitosti jeho 70. narodenín.

10. december, Prešov – Rusínska obroda Slovenska oslávila 15. výročie svojho
založenia. 

11. december, Svidník – Uskutočnil sa 13. ročník Betlehemského večera.
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15. december, Bratislava –Združenie inteligencie Rusínov Slovenska organizovalo
stretnutie s Alexandrom Dulebom, riaditeľom Výskumného centra Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.. Ústrednou témou stretnutia bola aktuálna
situácia na Ukrajine, rok po „oranžovej“ revolúcii.

17. december, Ladomirová – Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYN−
DESMOS v spolupráci s obecným úradom pripravili Betlehemský večer.

20. december, Bratislava – Na koncerte U Viflejemi novyna účinkoval gréckokatolícky
spevácky zbor Kyrillomethodeon. Zneli skladby N. A. Rimského Korsakova, D.
Šapošnikova, D. S. Bortňanského, M. Ivanova, P. I. Čajkovského, Š. Ladižinského
a koledy.

21. december, Stará Ľubovňa – Okresná organizácia Rusínskej obrody pripravila
Betlehemský večer.

25. december, Habura – Miestna organizácia Rusínskej obrody a súbor Haburčanka
pripravili 2. ročník Roždetvennoho koncertu.

3.5. Ukrajinská menšina

26. január, Humenné – Dohodu o tvorivej spolupráci na rok 2005 medzi Zväzom
Rusínov−Ukrajincov Slovenskej republiky a správou kultúry Zakarpatskej oblastnej štát−
nej administratívy podpísali predseda Ústrednej rady ZRUSR Ivan Laba a zástupca
vedúceho správy kultúry Vasyľ Kobaľ. Na slávnostnom akte sa za slovenskú stranu
zúčastnili o. i. vedúca odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja Eva
Arvajová a prednostka Obvodného úradu v Humennom Anna Suchá, za ukrajinskú ge −
nerálna konzulka Ukrajiny v Prešove Inna Ohnivec a národný umelec Ukrajiny Stepan
Giga.

17. február, Prešov – V reštaurácii Platan sa uskutočnilo otvorenie výstavy diel ukra−
jinskej výtvarníčky z Užhorodu Odarky Dolhoš a krstenie zbierky intímnej lyriky ukrajin−
ského autora Olexandra Smyka Dve telá... Dve duše, ktorá vyšla dvojjazyčne v ukra−
jinčine a slovenčine.

9. marec, Prešov – V Spojenej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským sa uskutočnila
slávnostná akadémia pri príležitosti 191. výročia narodenia najvýznamnejšieho ukra−
jinského básnika Tarasa Ševčenka. Spolu so školou toto sviatočné stretnutie pripra −
vil Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska a Asociácia ukrajinistov Slovenska. 

21. marec, Humenné – Hodnotením odbornej poroty bol zavŕšený 12. ročník súťaže
začínajúcich autorov ukrajinskej prózy a poézie, ktorú organizuje Vihorlatská knižnica.
Súťaže sa zúčastnilo 23 mladých autorov s 25 dielami.

23. apríl, Zbudská Belá – V rodnej obci Iryny Nevyckej, ukrajinskej spisovateľky pôso−
biacej na Slovensku, sa uskutočnil 15. ročník súťažnej prehliadky žien v umeleckom
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prednese, ktorá je venovaná jej pamiatke. Súčasťou prehliadky bolo aj odhalenie
pamätnej tabule a pamätnej izby I. Nevyckej. Slávnostného aktu sa zúčastnila ge −
nerálna konzulka Ukrajiny v Prešove Inna Ohnivec.

10.–11. máj, Prešov – V rámci 44. Festivalu drámy a umeleckého slova Alexandra
Duchnoviča v Metodicko−pedagogickom centre sa uskutočnila súťaž v prednese ukra−
jinskej poézie a prózy. Zúčastnilo sa jej 59 recitátorov zo 16 škôl, ktorí predniesli diela
34 autorov zo Slovenska a Ukrajiny. S vlastnou tvorbou sa predstavili 2 účastníci
súťaže.

12. máj, Medzilaborce – V druhej časti 44. Festivalu drámy a umeleckého slova A.
Duchnoviča v Eurohoteli v Medzilaborciach sa v literárno−hudobnom pásme predstavili
umelci zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

19.–20. máj, Kamjanec−Podiľskyj (Ukrajina) – V rámci slávnosti tohto ukrajinského
mesta známemu folkloristovi a etnografovi, akademikovi Mikulášovi Mušinkovi z
Prešova bol udelený titul profesor honoris kauza Kamjanec−Podiľskej univerzity.

1.–3. jún, Prešov – Bohatý program ponúkli obyvateľom mesta Dni ukrajinskej kultúry.
V programe bolo vystúpenie Zakarpatského oblastného ukrajinského hudobno−dra−
matického divadla, otvorenie výstavy užhorodskej výtvarníčky Hanny Landovskej,
prezentácia novej knihy ukrajinského spisovateľa Ivana Jackanina.

4.–5. jún, Kamienka – Jubilejný 40. Festival folklóru Rusínov−Ukrajincov Slovenska
usporiadala v tejto obci Staroľubovnianskeho okresu Ústredná rada Zväzu Rusínov−
Ukrajincov Slovenskej republiky. V súťažnej prehliadke speváckych skupín, ktorá je
súčasťou festivalu, sa zúčastnilo 17 kolektívov. V kategórii dospelých prvé miesto
obsadila ženská spevácka skupina Dubrova zo Zubného, v kategórii detských skupín,
ktorá sa na festivale hodnotila po prvýkrát, zvíťazila DSS Makovička zo Svidníka.
Laureátom festivalu sa stala detská spevácka skupina Jastrabčan zo Šarišského
Jastrabia. 

17.–19. jún, Svidník – Ústredná rada Zväzu Rusínov−Ukrajincov zorganizovala 51.
Slávnosti kultúry Rusínov−Ukrajincov Slovenska. 

11.–13. august, Prešov, Košice, Svidník – Na pozvanie Zväzu Rusínov−Ukrajincov
Slovenska z USA na východné Slovensko pricestoval prezident Svetového kongresu
Ukrajincov Askoľd Lozynskyj. 

6. november, Snina – Uskutočnil sa 15. Festival duchovnej piesne, ktorý pripravila
Ústredná rada ZRUSR. 

11.–13. november, Košice, Zlatá Idka – Uskutočnil sa XI. zjazd Európskeho kongresu
Ukrajincov, ktorého členom je aj Zväz Rusínov−Ukrajincov Slovenska. Namiesto dote −
rajšieho predsedu Levka Dohoviča zo Slovenska bola do tejto funkcie zvolená
Jaroslava Hortyányi z Maďarska.
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12. november, Košice – Pri príležitosti 20. výročia založenia Ukrajinského zboru
Karpaty, ktorý pracuje pri Regionálnej rade ZRUSR v Košiciach sa konal slávnostný
koncert zboru a jeho hostí.

24. november, Bratislava – Počas návštevy Slovenska premiér Ukrajiny Jurij
Jechanurov sa stretol s predstaviteľmi ukrajinskej národnostnej menšiny.

3. december, Bardejov – Takmer 60 víťazov regionálnych kôl so 43 piesňami sa pred−
stavilo na 33. súťažnej prehliadke ľudových piesní Makovická struna. Laureátom
súťaže sa stal Peter Volčko z Poráča. 

5.–6. december, Prešov, Košice, Humenné – Spolok ukrajinských spisovateľov
Slovenska a ZRUSR pripravili cyklus besied, na ktorých sa zúčastnili spisovatelia zo
Zakarpatskej Ukrajiny Petro Chodanyč a Vasyľ Kuzan. 

16. december, Prešov – Uskutočnila sa ustanovujúca schôdza klubu Slovensko−ukra−
jinskej spoločnosti. 

3.6. Nemecká menšina

12. január, Spišská Nová Ves – Konalo sa fašiangové stretnutie Nemcov žijúcich na
Hornom Spiši.

14. január, Budapešť (Maďarsko) – SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov otvo−
rili v Budapešti v Dome maďarských Nemcov výstavu približujúcu dejiny a kultúru
karpatských Nemcov.

19. január, Berlín (Nemecko) – Konal sa odborný seminár orientovaný na dejiny
a kultúru karpatských Nemcov, hlavný referát predniesol predseda
Karpatskonemeckého spolku na Slovensku (ďalej aj KNS) Dr. Ondrej Pöss, CSc.

26. január, Bratislava – Karpatskonemecký spolok na Slovensku prijal vyhlásenie k
60. Výročiu oslobodenia Osvienčimu, v ktorom vyjadril hlbokú lútosť k nesmiernemu
vtedajšiemu utrpeniu židovských s rómskych rodín, za tých karpatských Nemcov, ktorí
za toto utrpenie niesli vinu sa ospravedlnili.

2. február, Bojnice – Predseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Dr. Ondrej
Pöss, CSc. slávnostne odovzdal nemocnici v Bojniciach moderné pôrodnícke lôžko.
Ide o dar Spolkovej republiky Nemecko prostredníctvom KNS. 10. februára bol odovz−
daný dar rovnakého charakteru nemocnici v Starej Lubovni a vo Vyšných Hágoch.

4. február, Bratislava – Zomrel zakladajúci člen KNS, predseda regiónu Pressburg
KNS Dipl. Ing. Aurel Roth, rodák zo Spišskej Belej.

7. február, Bratislava – Prezident SR prijal zástupcov karpatských Nemcov žijúcich na
Slovensku, s ktorými prerokoval aktuálne otázky a problémy ich života na Slovensku.
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18.–19. február, Košice – Uskutočnilo sa pracovné zasadnutie funkcionárov Karpat −
sko nemeckého spolku na Slovensku, na ktorom sa prejednali otázky ďalšej činnosti
spolku

19. február, Modra – Konalo sa zasadnutie zástupcov mládežníckej organizácie
karpatských Nemcov IkeJA−KDJ. Zhodnotili plnenie svojich cieľov z roku 2004 a pre−
jednali zámery na rok 2005.

22. február, Mníšek nad Hnilcom – Uskutočnil sa tradičný literárny večer, na ktorom
sa pripomenuli jubileá takých velikánov, ako Friedrich von Schiller, Hans−Christian
Andersen, Albert Schweitzer.

24. februára, Bratislava – Predstavitelia KNS sa zúčastňovali rokovaní o založení
nemeckej školy v Bratislave.

1. marec, Bratislava – Konalo sa ustanovujúce zhromaždenie Slovensko−nemeckej
spoločnosti, na činnosti ktorej sa podieľa aj KNS.

22. marec, Medzev – V dome stretávania KNS v Medzeve sa konalo stretnutie členov
z Medzeva, Štósu a Košíc, na ktorom sa prerokovala kultúrna aktivita Nemcov
z oblasti údolia Bodvy.

26. apríl, Bratislava – Založená bola nemecko−slovenská škola.

29.–30. apríl, Čermany – Uskutočnilo sa tradičné stretnutie Nemcov z Čermian a oko−
lia. Sprevádzané bolo obsiahlym kultúrnym programom, ako aj výletom do okolia.

8. máj, Pécs (Maďarsko) – Múzeum kultúry karpatských Nemcov uskutočnilo
v Maďarsku v centre podunajských Švábov v Pécsi/Fünfkirchen výstavu o karpatských
Nemcoch. Súčasťou bola prednáška predsedu KND Dr. Ondrej Pössa, CSc.

15.–17. máj, Dobšiná – Uskutočnilo sa II. svetové stretnutie dobšinských rodákov.

28.–29. máj, Karlsruhe (Nemecko) – Konalo sa 29. Spolkové stretnutie karpatských
Nemcov v Nemecku. Zúčastnili sa ho zástupcovia prezidentskej kancelárie. Na tomto
stretnutí sa prijalo Prehlásenie karpatských Nemcov.

29. máj, Nemecko – Predseda KNS Dr. Ondrej Pöss, CSc. bol ocenený Karpatsko −
nemeckým krajanským spolkom v Nemecku.

18. jún, Přerov (Česko) – Konala sa pietna spomienka z príležitosti 60. výročia zavraž−
denia 265 karpatských Nemcov, ktorí sa po skončení vojny vracali do svojich
domovov.

19. jún, Košice – Miestna skupina KNS zorganizovala kultúrne popoludnie, na ktorom
vystúpil ich spevácky súbor Nachtigall.
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20. jún – Prof. Ilpo Tapani Piirainen z univerzity v Münsteri, ktorý svoje vedecké
výskumy venoval stredovekej nemčine na Slovensku, dostala najvyššie archivárske
vyznamenanie −medailu Františka Víťazoslava Sasinka.

28. jún–8. júl, Kežmarok – Základnú školu v Kežmarku navštívila partnerská škola
z Rheinbachu v Nemecku. Stretnutie bolo zamerané na dejiny a kultúru spišských
Nemcov

29. jún, Turčianske Teplice – Konal sa seminár reprezentantov mládežníckych orga−
nizácií nemeckých menšín zo strednej a východnej Európy, na ktorom boli zastúpení
i predstavitelia karpatskonemeckej mládeže zo Slovenska.

9. júl, Medzev – Konal sa tradičný Sviatok Nemcov 5. Regiónu KNS, ktorého sa zúčast−
nili aj hostia z Radky z Maďarska. Na podujatí vystúpili nemecké súbory z Medzeva,
Košíc a Chmelnice.

15. júl, Bratislava – KNS dostal od pápežskej stolice v Ríme ďakovný list za blahože−
lanie k zvolenie Benedikta VI. za pápeža.

23.–24. júl, Modra – Na Zochovej chate pri Modre sa konalo prvé stretnutie potomkov
a známych nemeckých drevorubačov z Malých Karpát. Podujatie bolo doprevádzané
prednáškami a výstavkou, je predpoklad, že sa z tohto podujatia vytvorí tradícia.

24. júl, Smolník – Konali sa tradičné sviatky Nemcov z oblasti Smolníka a Smolníckej
Huty. Tentoraz bolo podujatie orientované na tradičné banícke zvyky a obyčaje ban−
ského regiónu Dolného Spiša.

25.–29. júl, Kežmarok – Konal sa tradičný letný detský tábor, ktorý bol orientovaný na
zdokonalenie sa v nemeckom jazyku.

29. júl, Lesnica – Konal sa tradičný spevácky festival nemeckých súborov Horného
Spiša.

Júl – V prvých júlových dňoch sa na strednom Slovensku stretli členovia KNS s bývalý−
mi nemeckými obyvateľmi tunajších obcí. Stretnutia boli sprevádzané vystúpeniami
tunajších súborov.

1.–5. august, Medzev – Konal sa tradičný letný detský tábor zameraný najmä na
zdokonalenie v nemeckom jazyku, avšak zúčastnené deti sa oboznámili aj s tradičný−
mi nemeckými zvykmi a kultúrou.

8.–15. august, Jelka – Uskutočnil sa letný tábor detí karpatských nemcov z celého
Slovenska. 

20. august, Horná Štubňa – Uskutočnil sa 14. ročník hauerlandfestivalu, ktorý je
prehliadkou nemeckých kultúrnych telies tejto nemeckej stredoslovenskej oblasti.
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26.–28. august, Bratislava – Konal sa 2. ročník festivalu národnostných menšín. KNS
bol zastúpený folklórnym súborom z Turčeka, mládežníckou speváckou skupinou
z Tužiny, paličkárkami z Medzeva a výšivkárkami z Nitrianskeho Pravna.

15.–16. september, Sibia (Rumunsko) – Konal sa seminár zástupcov nemeckých
národností zo strednej a východnej Európy. Na podujatí sa prijalo vyhlásenie oriento−
vané na prácu s mládežou ako významnú úlohu pre európsku budúcnosť.

17. september, Most pri Bratislave – Stretli sa rodáci tejto pôvodne nemeckej obce.
Vyše 250 účastníkov si po bohoslužbe pripomenulo bohatú tradíciu a kultúru ich
rodiska.

15.–18 september – Hohen Neuendorf (Nemecko) – Spevácky súbor KNS Nachtigall
z Košíc sa zúčastnil 8. východonemeckého kultúrneho dňa v Hohen Neuendorf
v Brandenbursku.

September, Slovensko – KNS sa na miestnych úrovniach pripomínal 15. výročie svoj −
ho založenia.

3. október, Bratislava – Konalo sa zasadnutie Karpatskonemeckej rady, ktorej sa
zúčastnil aj nový veľvyslanec SRN na Slovensku Dr. Jochen Trebesch.

15. október, Krahule – Uskutočnilo sa stretnutie rodákov obce, na ktorom sa zúčast−
nili početní hostia z Nemecka a Rakúska.

24.–25. október, Hersbruck (Nemecko) – Konalo sa stretnutie rodákov z údolia Bodvy.
Zúčastnili sa ho početní členovia KNS z Medzeva a Štósu

29. október, Stuttgart (Nemecko) – Konalo sa podujatie zamerané na mestá Spiša
ako nositeľov vzdelávania a kultúry. Aktívne sa ho zúčastnili i členovia KNS

29.–30. október, Brusel (Belgicko) – Konalo sa medzinárodné stretnutie redaktorov
nemeckých médií. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia mesačníka Nemcov na Slovensku
Karpatenblatt.

3. november, Bratislava – Členovia KNS zorganizovali pravidelný pietny akt na cin−
toríne padlých nemeckých vojakov v Ružinove.

7. november, Kežmarok – Mládežnícka skupina karpatských Nemcov IkeJA−KDJ orga−
nizovala kultúrne predpoludnie.

18. november, Bratislava – Karpatskonemecký spolok na Slovensku obdržal Cenu
ministra kultúry Slovenskej republiky.

18. november, Bratislava – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa konalo
slávnostné zhromaždenie z príležitosti 15. výročia založenia Karpatskonemeckého
spolku na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili členovia KNS z celého Slovenska, ako aj
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veľvyslanci na Slovensku, zástupcovia Prezidentskej kancelárie, vlády a parlamentu
Slovenskej republiky. Na podujatí sa odovzdali pamätné plakety KNS.

18. november, Bratislava – Prezident SR Ivan Gašparovič blahoželal KNS k 15. výročiu
jeho založenia.

28.–30. november, Bratislava – KNS bol hostiteľom delegácie rakúskeho parlamentu,
ktorá sa zaujímala o postavenie nemeckej menšiny na Slovensku.

4. december, Košice – V Dome umenia sa uskutočnil koncert za účasti členov miest−
nych skupín KNS z Košíc, Medzeva, Štósu a Prešova. Hosťami boli reprezentanti
Nemcov z Nyíregyházy z Maďarska.

6. december, Bratislava – Predstaviteľov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku
prijal prezident SR Ivan Gašparovič. Na stretnutí sa prerokovala problematika života
Nemcov na Slovensku.

17. december, Poprad – Miestna skupina KNS organizovala vianočné stretnutie detí,
na ktorom sa pripomenuli nemecké tradície tohto krásneho ročného obdobia.

19. december, Bratislava – V Divadle Pavla Országha Hviezdoslava sa konal benefičný
koncert „Herz in den Händen – eine Weihnachtsbotschaft von Pressburg an Wien“.

December, Smolník – Miestna skupina KNS zrenovovala na základe starých fotografií
betlehem tamojšieho kostola.

3.7. Poľská menšina

11. január, Miskolc (Maďarsko) – Otvorila sa výstava „4 nieba”, počas ktorej boli
prezentované práce poľských umelcov z krajín V4.

27. január, Považská Bystrica – Konalo sa tradičné Novoročné stretnutie Poliakov a
ich priateľov.

27. január, Bratislava – V Poľskom inštitúte bola otvorená výstava SpišArt.

5. február, Bratislava – V priestoroch hotela Dukla sa konal VII. Poľský ples na
Slovensku.

29. marec, Bratislava – Konalo sa stretnutie Poliakov s predsedom poľského Senátu
Longinom Pastusiakom.

7. apríl, Bratislava – Konala sa poľská omša po smrti pápeža v Karlovej Vsi.

11. apríl, Košice – Otvorila sa výstava „4 nieba”, počas ktorej boli prezentované práce
poľských umelcov z krajín V4.
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22. apríl, Marchegg (Rakúsko) – Otvorená bola výstava Spiš Art.

23.–24. apríl, Liptovský Mikuláš – Konal sa mimoriadny kongres Poľského klubu.

Jún – Koniec školského roka pre deti, ktoré navštevovali poľskú školu v regionálnych
organizáciách Poľského klubu.

4. júl, Trenčín – Poľský klub na Slovensku organizoval kultúrno−integračné stretnutie
„Priateľstvo bez hraníc”.

23.–25. september, Rajecké Teplice – stretnutie poľskej mládeže z celého Slovenska
organizované Poľským klubom regiónu Martin.

September – Začiatok školského roka v regionálnych jazykových školách Poľského
klubu.

September, Poľsko – Šéfredaktorka poľského mesačníka „Monitor Polonijny” vydá−
vaného na Slovensku sa zúčastnila na XIII. Svetovom fóre médií poľských novinárov
pracujúcich v zahraničí.

September, Košice – V priestoroch Technického múzea bola otvorená výstava “Cesta
k slobode cez Solidaritu”.

12. november, Bratislava – Pri príležitosti poľského štátneho sviatku Dňa nezávislosti
(11. november) boli udelené vyznamenania pre poľských aktivistov z Poľského klubu
od prezidenta Poľskej republiky z rúk ambasádora Poľskej republiky v SR Zenona
Kosiniak−Kamysza.

19. november, Bratislava – Oslavy 10. výročia poľského časopisu „Monitor Polonijny”
v Poľskom inštitúte.

16. november, Spišská Nová Ves – Otvorila sa výstava fotografií “W stronę człowieka“
od poľského fotografa Henryk Malesa v Galérii umelcov Spiša.

16. november, Košice – Premietali poľský film P. Valcechci „Karol, człowiek, który
został papieżem“ a R. Brylksi “Żurek“

30. november, Nitra – Konalo sa integračné stretnutie poľskej menšiny v organizovaní
Poľského klubu na Slovensku.

November–december, Košice – Konali sa IX. Dni poľskej kultúry.

14. december, Bratislava – Konalo sa zasadnutie Rady Poľského klubu.

3.8. Chorvátska menšina

1. január, Bratislava – Folklórna skupina Čunovski bečari vystúpila v Kostole sv.
Vincenta. 
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15. január, Chorvátsky Grob – Konal sa tradičný chorvátsky ples.

27. január, Bratislava – V mestskej časti Devínska Nová Ves sa konal klubový večer
„Horvatski četrtak“ na tému Zabudnuté dedičstvo.

6. február, Bratislava – Konala sa púť Chorvátov do mestskej časti Čunovo k
„Celjanskoj Marii“.

24. február, Bratislava – V mestskej časti Devínska Nová Ves sa konal klubový večer
„Horvatski četrtak“ na tému Cigáni/Rómovia Devínskej Novej Vsi.

6. marec, Bratislava – Konala sa výročná schôdza Chorvátskeho kultúrneho spolku v
Devínskej Novej Vsi spojená s vystúpením folklórnych súborov Rosica a Črip
a Grbarčieta.

14. marec, Bratislava – Premiér Slovenska a premiér Chorvátska navštívili pred−
staviteľov chorvátskej menšiny v Devínskej Novej Vsi.

3. apríl, Bratislava – Detský folklórny súbor Grbarčieta vystúpil na benefičnom kon−
certe „Pomoc Ázii“.

21.–29. máj, Bratislava – Mestská časť Čunovo bola hostiteľom chorvátskych pút−
nikov z Rakúska a Maďarska.

18.–19. jún, Bratislava – V mestskej časti Devínska Nová Ves sa konal 17. festival
Chorvátskej kultúry. Na festivale vystúpili chorvátske folklórne súbory nielen zo
Slovenska, ale aj z Maďarska, Rakúska a Chorvátska.

2. júl, Záhreb (Chorvátsko) – Folklórna skupina Grbarčieta vystúpila na medzinárod−
nom festivale detských folklórnych súborov.

4.–7. júl, Sopron (Maďarsko) – Folklórne súbory Grbarčieta a Čunovski bečari sa
zúčastnili na festivale „2. Tamburaški i plesački tabor“.

6. august, Bratislava – V mestskej časti Čunovo sa konal chorvátsky kultúrny deň.

26. august, Bratislava – Detský folklórny súbor Grbarčieta vystúpil na II. festivale
národnostných menšín.

4. september, Chorvátsky Grob – Folklórna skupina Chorvatanka vystúpila na festivale
Dni obce Chorvátsky Grob.

11. november, Chorvátsky Grob – Konal sa Chorvátsky kultúrny deň, na ktorom vys−
tupovali súbory Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku.

19.–20. november, Bratislava – V mestskej časti Čunovo sa konali chorvátske
kultúrne dni.
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24. november, Bratislava – V mestskej časti Devínska Nová Ves sa konal klubový
večer „Horvatski četrtak“ na tému Staré chorvátske vianočné piesne v Devínskej
Novej Vsi.

3. december, Bratislava – Na otvorení Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku vystúpili
folklórne skupiny Chorvátov na Slovensku.

15. december, Bratislava – V mestskej časti Devínska NováVes sa konal klubový
večer „Horvatski četrtak“ na tému Vianoce a tradičné zvyky Chorvátov.

3.9. Židovská menšina

17. február–3. apríl, Poprad – Múzeum židovskej kultúry organizovalo výstavu
Yehudhith − Elliot Ross.

14. marec–1. apríl, Nové Mesto nad Váhom – Múzeum židovskej kultúry organizovalo
výstavu od Asia Katz − Podoby žien v galilejskej predstave.

31. marec–25. apríl, Poprad – Múzeum židovskej kultúry organizovalo výstavu od
Milana Veselého „Pamätaj! Zachor!“.

30. apríl–31. máj, Nové Zámky – Múzeum židovskej kultúry organizovalo výstavu od
umelca Adolfa Frankla Vízie z inferna.

11. máj–15. jún, Prešov – Múzeum židovskej kultúry organizovalo výstavu od Milana
Veselého Pamätaj! Zachor!.

30. jún–1. november – Bratislava – Múzeum židovskej kultúry organizovalo výstavu od
Anny Ondrušekovej s názvom Izrael krajina všetkého a pre všetkých.

23. september–9. október, Nemecko – Múzeum židovskej kultúry organizovalo výstavu
od Viery Kamenickej – Bratislava – mesto posledného odpočinku Chatama Sofera.

29. september–15. október, Budapešť (Maďarsko) – Predstavovalo sa Múzeum
židovskej kultúry.

9. november 2005–15. január 2006, Bratislava – Múzeum židovskej kultúry organi−
zovalo výstavu od Zuzany Kumanovej s názvom Holokaust Rómov na Slovensku
1938–1945.

8. september, Nitra – Slávnostne bola otvorená stála expozícia holokaustu – Osudy
Slovenských Židov – v nitrianskej synagóge (Ulica pri synagóge) za prítomnosti Ivana
Gašparoviča, prezidenta SR.

V rámci vydavateľskej činnosti Múzea židovskej kultúry vyšlo v Edícii Judaica Slovaca
v roku 2005 5 publikácií: Jozef Sulaček: Biele plášte, Max Stern: Známka môjho ži −
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vota, Acta Judaica Slovaca 11, Isidor Hirsch: Maimonides, Vera Meisels: Moje
vytrhnuté korene.

3.10. Ruská menšina

13. január, Považská Bystrica – Uskutočnilo sa novoročné stretnutie členov Združenia
Rusov na Slovensku z okresov P. Bystrica a Trenčín. 

14. január, Poprad – „Novoročný koncert s ruskými a rusinskými piesňami“ zorgani−
zovalo Združenie Rusov na Slovensku.

15. január, Bratislava – Stretnutie členov Združenia Rusov na Slovensku. Predseda
ZRS zhodnotil činnosť pobočiek na Slovensku. 

15. január, Banská Bystrica – Novoročný koncert na ktorom odzneli ruské a ukrajin−
ské piesne.

15. január, Košice – Členovia Združenia Rusov na Slovensku a ich priatelia spoločne
privítali Nový rok podľa Juliánského kalendára. 

18. február, Banská Bystrica – Otvorilo sa Centrum ruských štúdií v Štátnej vedeckej
knižnici v B. Bystrici. Akcie sa zúčastnili aj zástupcovia Ruského centra vedy a kultúry
v Bratislave, veľvyslanectva Ruskej federácie a Asociácie rusistov na Slovensku.

25.–27. február, Martin, Oravská priehrada – Konal sa festival ruskej gastronómie
„Deň ruskej kuchyne“ – dvojdňový program bol venovaný prípravám tradičných ruských
studených a teplých jedál. V rámci dní bola urobená aj súťaž o najchutnejšie a najo−
riginálnejšie jedlo. 

19. marec, Považská Bystrica – Konal sa festival „Rozlúčka so zimou“. 

12. máj, Košice – Konala sa súťaž v čítaní ruskej poézie a prózy. 

15. máj, Košice – Slávnostný večerný koncert zložený z piesní vojnových rokov bol ve −
novaný Dňu víťazstva.

Máj – V mnohých mestách Slovenska sa konali pietne spomienky na ruských vojakov,
ktorí padli v boji za oslobodenie Slovenska od nacistov v 2. svetovej vojne.

27. august, Bratislava – Konalo sa teatralizované predstavenie ruských ľudových
zvykov z príležitosti ukončenia žatevných prác. Na programe boli ľudové piesne a
tance. 

9.–11. september, Martin – Konalo sa celoštátne školenie predsedov, ekonómov a
kultúrnych pracovníkov všetkých pobočiek Združenia Rusov na Slovensku.
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26.–30. september, Košice – Konal sa festival „Ruský film“, na ktorom bolo pre−
mietnutých 14 ruských filmov, súčasne sa konali kultúrne večery spojené s ruskými
piesňami. 

3. október – Banská Bystrica – V meste bol organizovaný festival „Týždeň ruskej
kultúry“.

22. október, Poprad – Konala sa kultúrna akcia „Večer slovanskej piesne“ – koncert
s hudobnými reáliami 19. a 20. storočia v Rusku.

3. december, Košice – Konalo sa kultúrne podujatie „Večer Sergeja Jesenina“, vynika−
júceho ruského básnika. Slávnostný večer pripravila a viedla víťazka recitátorov ruskej
poézie na Slovensku.

9. december, Nitra – Konal sa koncert ruských ľudových piesní.

28. december, Poprad – Konal sa „Večer ruskej poézie a prózy“ určený predovšetkým
mládeži, ktorá sa tu oboznámila s významnými ruskými básnikmi a spisovateľmi.

3.11. Bulharská menšina

Január, Bratislava – Pôvodný kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku
„Christo Botev“ založil filmový klub bulharských filmov, premieta sa raz týždenne.

3. marec, Bratislava – Konal sa bulharský kultúrny festival pri príležitosti štátneho svi−
atku Bulharskej republiky (oslobodenie Bulharska z 500 ročnej tureckej nadvlády).
Festival bol finančne podporený aj Ministrestvom kultúry SR.

21. máj, Mikulčice (Česko) – Konal sa tradičný festival Dni bulharskej kultúry – oslavy
Cyrila a Metoda v Mikulčiciach pri hrobe Metoda. Na festivale sa zúčastnili pred−
stavitelia bulharskej mešiny z celej Strednej Európy, medzi nimi aj mnohí členovia
Pôvodného kultúrneho zväzu Bulharov a ich priateľov na Slovensku „Christo Botev“.

2. jún, Bratislava – V Bulharskom kultúrnom inštitúte bola organizovaná výstava o ži −
vote a diele bulharského spisovateľa a básnika Ivana Vazova.

4. jún, Gols (Rakúsko) – Konalo sa slávnostné zhromaždenie pri pomníku bulharského
básnika Christa Boteva. Akcie sa zúčastnili bulharské organizácie zo Slovenska,
Rakúska, Maďarska a Čiech.

5 júl, Fertőd (Maďarsko) – Pôvodný kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku
„Christo Botev“ sa zúčastnil na medzinárodnom festivale bulharského folklóru
v meste Fertőd.

Október, Bratislava – Konali sa oslavy 80. výročia vyučovania bulharského jazyka na
Univerzite Komenského. V rámci osláv boli organizované vedecké konferencie,
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umelecké programy a koncerty. Na oslavách sa zúčastnil aj prezident SR Ivan
Gašparovič.

3. december, Bratislava – Konal sa tradičný „Večer bulharskej kultúry, folklóru
a ľudovej koledy“ v DK Cultus Ružinov. Na kultúrnom podujatí sa zúčastnili pred−
stavitelia bulharskej menšiny z Čiech, Rakúska a Maďarska.
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