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Projekt kód ROHU-271 

Projekt cím Kisebbségi kérdés a ROHU határ menti térségben: Szlovák Kultúra, 

Hagyomány és Történelem Határok nélkül 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése 

Beruházási 

prioritás 

11/b2 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint 

a hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a szlovák közösségek hagyományainak, 

kultúrájának és közös történelmének népszerűsítése a határon 

átnyúló együttműködés és a román-magyar határ menti kapcsolatok 

keretein belül.  A partnerek törekednek egyrészt azon szlovák népi 

hagyományok megőrzésére, amelyek szorosan kötődnek a román és 

magyar hagyományokhoz és történelemhez, másrészt a helyi és 

regionális  kultúra helyreállítására, hogy a felmenők öröksége ne 

merüljön feledésbe. 

A projekt célja továbbá ezen határon átnyúló kulturális örökség jobb 

megőrzése és identitásának erősítése annak érdekében, hogy a 

kapcsolódó turisztikai, kulturális, szórakoztatóipari, szolgáltatási, 

kereskedelmi és egyéb gazdasági tevékenységeket kibővítsék, 

megszilárdítsák és sokszínűbbé tegyék az érintett területen.  

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Sinteu Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Csabai Szlovákok Szervezete 

(Magyarország)                            

TELJES 

Költségvetés 

71.500,00 euró, amelyből 60.775,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- workshopok 

- „Élő Szlovák Múzeum: A Szlovák Kultúra és Hagyományok Múzeuma” 

- esemény 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- tekintve, hogy a határon átnyúló együttműködés intenzitását 

az együttműködési kezdeményezések számában és 

minőségében, valamint az ilyen kezdeményezésekben 

résztvevők számában mérjük, jelen projekt törekszik az olyan 

kezdeményezések támogatására, amelyek nagy hatással 

vannak mindkét, a projektben érintett közösségre. Ennek 

érdekében a partnerek évente rendeznek egy eseményt a 

szlovák kultúra, művészet, hagyományok és történelem 

bemutatása céljából, mely esemény a projekt megvalósítási 

időszaka alatt kétszer, majd a projekt lezárása után évente 

kerül megrendezésre Şinteun és Békéscsabán. Az esemény az 
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„Élő Szlovák Múzeum: A Szlovák Kultúra és Hagyományok 

Múzeuma” címet fogja viselni. Várakozásaink szerint az 

esemény minden alkalommal 1,025 érdeklődőt vonz majd. 

Ezen felül a partnerek és a közösségeik képviselői 

rendszeresen találkoznak majd a projekt megvalósítása során: 

4 közös projekt menedzsment találkozó a megfelelő projekt 

menedzsment és szervezés biztosítása érdekében; 2 hivatalos 

találkozó – 1 workshop Şinteun és 1 Békéscsabán, ahol 

megvitatásra kerülnek a szlovák kisebbséget érintő kérdések, a 

szlovák kultúra és hagyományok népszerűsítésének módjai, 

valamint biztosítani fogják a magyarországi és romániai szlovák 

etnikum közösségei és szervezetei közti kapcsolatot. 

 

  

 

 

 

 

 


