
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-271 

Projekt cím SCTH 

Kisebbségi kérdés a ROHU határ menti térségben: Szlovák Kultúra, 

Hagyomány és Történelem Határok nélkül 

Prioritás tengely 6 –  Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló 

együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek 

együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása 

Megvalósítási 

időszak 
12 hónap (2018. december 1. – 2019. november 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a szlovák közösségek hagyományainak, kultúrájának 

és közös történelmének népszerűsítése a határokon átnyúló 

együttműködés keretében 

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 ROHU-271 projekt célja, hogy fokozza a határokon átnyúló kulturális 

örökség megőrzését és identitását annak érdekében, hogy ösztönözze 

a turizmushoz, kulturális tevékenységekhez, szórakoztatáshoz, 

szolgáltatásokhoz és kereskedelemhez kapcsolódó gazdasági 

tevékenységek bővülését, megszilárdítását és diverzifikálását Șinteu 

(RO) és Békéscsaba (HU) területén.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak:  

 2 határon átnyúló műhelymunka szervezése: "A szlovák 

kisebbségi kérdés”, Sinteuban (RO) és Békéscsabán (HU);  
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 Az „Élő Szlovák Múzeum: A Szlovák Kultúra és Hagyományok 

Múzeuma” Rendezvény megszervezése  Sinteuban és 

Békéscsabán amelyen keresztül információkat gyűjtenek össze 

és mutatnak be a határ menti térség szlovák közösségeiről és 

szervezeteiről, a szlovák életmód jelenéről és múltjáról, 

történelmükről, hagyományaikról, szlovák népről és ételekről 

 mindkét partner számára eszközbeszerzés a rendezvények 

lebonyolításához: sátrak, kinti bútorok: padok és asztalok 

 online network közösség létrehozása (a weboldalon keresztül), 

olyan szervezetek, intézmények, szereplők és csoportok 

bevonásával, amelyek közös érdeke a szlovák kultúra és 

hagyományok népszerűsítése és megőrzése. 

 

A partnerek e projekt keretében való együttműködése elősegítette a 

szlovák népi hagyományok megőrzését a román-magyar terület 

közepén, a jelen társadalom kihívásainak összefüggésében, amely 

hatékony és fenntartható együttműködést igényel az intézmények, 

szociális partnerek és szervezetek között, határon átnyúló szinten. 

 

A Program teljesítménymutatója „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben résztvevők száma”. A ROHU-271 

projekt révén 2050 ember vett részt a szlovák kultúrának és 

hagyományoknak szentelt, a határokon átnyúló lakosság körében 

népszerűsített rendezvényeken. 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 2050 fő részvétele határ menti kezdeményezésekben 

 1 workshop Şinteuban és 1 Békéscsabán a szlovák kisebbség 

kérdése tekintetében 

 Egy nyitott múzeumi esemény, az  “Élő Szlovák Múzeum: A 

Szlovák Kultúra és Hagyományok Múzeuma” Békéscsabán 

és Sinteuban 

 

 


