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Szlovák főkonzulátus nyflt gékéscsabán

Szeptember I-én Békéscsabán a sz]ovák és a magyar
miniszterelnök köZösen nyitotta meg a szlovák Köztár-
saság új fóftonzulátustít, A főkonzulátus megnvitását
megelőzően a miniszterelnökök felavatták Békéscsaba
Iégi-úi köztéri díszét, az Anqqalos hutat, ahol OrbánYik-
tor beielentette, hogy a kormány elfogadta a Szarvasi
Szlovók Tanítási Nyelvű Altaldnos Iskola és Kolléqium felúií-
táSára elkülönített 400 nilliós támlqatást. A békési me-
gyeszékhelyen Mikuláé Dzurinda és Orbán Viktor egy-
aránt a gazdasági és kulturális kapcsolatok fontossá-
gát, a közös európai uniós iövőt és a két ország, a két
nemzet eredményes együttműködését hangsúlyozta,
A miniszterelnökök az esztergomi Mária Yaléria híd új-
jáépítését, a kassai és a békéscsabai főkonzulátus-
nyitást, a tervezett hözöS autőpáIya- és vasútépítést emlí-
tették Magyaíoíszág és Szlovákia ú|abb keletű sikeres
együttműködésének legfőbb bizonyítékaiként,

Mindkét kormánl,fó méltatta azt az életrevalóságot,
amely a XVIiL század elején a Felföldről idetelepedő
szlovákágot lellemzi, Hangsúlyozták, hogy az itteni szlo-
vákság munkajával nagyban hozzájárult az egykor mo-
csaras vidék felvirágoztatásához, Az ú1 külképviseletnek
más városok, így Misáolr és Saqed is szívesen otthont ad-
tak volna. A szlovák kormánl.fő szeíint aZ döntött Békés-
csaba mellett, hogy a viharsarki megyeszékheJyen irra is

ígen eós a szlovdft szellemíséq_ Békéscsaba túlás nélkül a ha-

zai szlovákság főVárosának tekinthető. Ennek történelmi
gyökere, hogy a török uralom után Békés megye
Hamlcftern ]ános tulajdonábá került, akinek hívó szavára
- a szabad vallásgyakorlat ígéretével - a Felvidékről az
Alföld déli részére iöttek a szlovák nangdikus telEeseh. A
szlovákság szorgalma és tehetsége nem kis szerepet ját-
szott abban, hogy Békéscsaba l84l-ben mezővárosi ran-
got kapott, majd a tizenkilencedik sziázad végére Békés
megye legjelentősebb ipari és kereskedelmi központtává
feilődött, A napjainkban hatvannégyezer Jakosú megyei
jogú városban élők fele szbvák saírmazlisú, illene szlovák kij-
tődésíí_ Nem véletlen, hogy Budapesten kívül csak Békés-
csabán működik szlnvák tannyelvű gimndzium. Abékési me-
gyeszékhelyen a várui szlováh önhoruánqzat mellett szlováh
hulturólis atrqesület éS több nemzetiségi hagyományőző
ktub is működik, a Szlovák Kultúra Háza pedig állandó
színtere a tudományos konferenciáknak. Békéscsabán
található az orságszerte híres szlovák tlijház is,

A §tefan Daúo főkonzul által Vezetett úi intéZmény
főleg a szlovák állampolgárok ügyes-bajos dolgait,
egyebek köZött VíZumügyeit fogla intéZni, de feladata
lesz a magqar-szlovák gazdasági és kereskedelmi kapcolatok
erősítése is. A főkonzulátus Borsodtól Csongrádiq hat kelet-
magyarországi megyében látia e] feladatait,
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