
Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete

A Maquaro:zdqi Szlovtih FiaIalok Szpr)ezel? |MaSLFiszl
A lq8q-b"n a|akuII Budappsten Iqgo bdn azo,,]ban
a szeívezet központia Békéscsabára a Szllvók Kultúra
Házába került- Országos hatáskörű ifiúsági szervezet,
melynek nyolc alapszervezete működik, Ezek egyrészt
a sz]ovákok álta1 lakott települések fiataljait tömörítik
(BékéscsabT , Budapest-Pilis , Sdmso nháza, Szeqed , T ótkomlós) ,

másrészt külön aJapszervezetet aikotnak a középisko-
lások tSzlováfr Gimndzium Békéscsaba, Budapest), valamint
a tanulmányaikat Szlovákiában folytató egyetemisták,

Nonpíofit társadalmi SZerVeZet lévén állami támo-
gatásból, valamint küIónböző pályázatokon nyert
összegekbő1 biztosítia működését illetve programjai
sikeres megvalósítását. Az Országgyűlés Emberi Jogi,
Kisebbségi és Vallásügyi BiZottsága a SZervezetet
megalakulása óta pénzügyi támogatásban részesíti,
Az e]múlt évek során különböző pá]yáZatok keretén
belül támogatta a Művelődési és Közoktatásí Minisz-
térium, aZ oktatáSi Minisztérium Kisebbségi Főosztá-
lya, a Magyarországi Nemzeti éS Etnikai Kisebbsége-
kért Közalapítvány, a Magyar Műve]ődési Intézet Ki-
sebbségi Főosztálya, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosz-
tálya, valamjnt Békéscsaba Megyei logú Város önkor-
mányzata is,

A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete szoros
együttműködést alakított ki a Magyarországi Szlová-
kok Szövetségével, az Országos Szlovák önkormány-
zattal, va]amint alapszervezetei révén az egyes telepú-
]ések szlovák kisebbségi önkormányzataival, Évekre
visszanyúló munkakapcsolat íűzi a szlovákiai ,,Zvtiz

mladúch" , ,,Zdruíenie pracuíúcei mládeíe" , a romániai Nagy-
]akon székelő ,,Klub slovensfteí mládeíe", a prágai ,9bec
Slovákov" ifiúsáei szervezetekhez, va]amint a pozsonyi
székhelyű,,Dom zahraniinqch Slavákov" intézményhez.

A szervezet 1egfőbb feladata a szlovák fiatalok
összefogása, aktivizálása a szlovák nyelv ápolása, a

szlovák ku]turális, néprajzi emlékek népi hagyomá-
nyok felkutatása, megőrzése és terjesztése.

Az évszázadokra visszanyúló szlovák szokások táj-
egységenként, sőt településenként eltérőek, a fiatalok
pedig leginkább a közvetlen környezetükben megélt
hagyományokat ismerik, A szervezet programjai kiala-
kításakor arra tórekszik, hogy az egyes alapszervezetek
tagiai megismerkedienek egymás életével, a lakóhe-
lyükön fennmaradt szlovák szokásokkal, ezzel is előse-
gítve aZ összetart|zás érzését, aZ identitástudat erős(tését az
if|úság körében, Ennek szellemében szervez évente
táboíokat az otszág külőnböző régióiban, a szlovákok
által is ]akott telepüiéseken. Az elmúlt években nyári
nyelvművelő tábor volt Békéscsabán, népraizi gyűjtő-
tábor a zempléni falvakban íKishuta, Naguhuta, Pálháza)

és Sámsonházán, néptánctábor B üft frsze ntke reszte n, v ala -

mint hagyományos disznótor Tóthomlóson.

A MaSZFiSz aiapvető célkitűzéSei kóZött Szerepel
Sz]ovákia történelml, földraizj. kulturális emlékeinek
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megismertetése a magyarországi szlovák fiatalokkal,
az anyaorszóqhoz való kötídés erősítése, a különböző orszá,
gokban élő szlovák fiatalok köztj kapcsolat kiaiakítása,
Ennek érdekében a szervezet tagjai már három a]ka-
lommal részt vettek Martinban a Szlováh lflúsáqi Yiláqta-
lálkozón, s l993 óta minden éVben elutaztak a ,,RUSU"

nemzetköZi találkozóra Tátralomnkra. A MaSZFiSZ ma-
ga is szervez nemzetközi rendezvényeket, Hét alka-
lommal került sor az ,,Alföldi K pd" nemzetközi ]abda-
rúgó torrjra Békéscsabán lo9o-ban pedig a Phare-
program keretében Békés-Dánfokon nyáíi tábort rendez-
tek, amelynek témája aZ európai integráció volt,

szlovák íiatalok a hroíecl színiátszó táborban

A MaSZFiSZ a tagságnak Szervezett rendezvények
me]lett, az általános iskolás korsztály étdeklődését
is igyekszik felke]teni regionális programok és nyári
olvasótáborok szervezésével, A breznói művelődési
háZZaI kötött együttműködés alapján olvasótábort
szeívezett Breznóban, illetve Békéscsabán, ahol a
diákokat családoknál szálláso]ták el, elősegítve a szJo-
vák nyelv hétköznapi környezetben való haszná]atát,
1993 óta minden évben szlovák szavaló, és

mesemondó-versenqt rendeznek, amelyen Békés megye
valamennyi sz]ovák nyelvet oktató iSkolája képvisel,
teti magát, A résZtVeVő diákok létszáma minden
esetben megkózelítette a százhűsz főt, Az
egésznapos rendezvény célia a diákok tudásának
gyarapításán, a kulturális hagyományok megőrzésén
túl, a megmérettetéS lehetőSégének biztosítáSa, EZ
a kulturáiis szemle a Magqarorszdqi Szlovákok Szövetsé,

|ével tófiént egyeztetés a]apián l998 óta egyben te-
rületi seleltezőie az otszágos versenynek,

A Magyarországi SzloVák Fiatalok Szervezete a jövő-

ben is annak szellemében kíván tevékenykedni, hogy
a szlovák nyelv, a magyarországi szlovák kultúra és ha,
gyományok átöröklődienek a hazai szlovák ifiúságra,
nemzetiségünk fennmaradásának zá|ogár a.

Mate|desz Mária
elnök


