
5532

A mai Magyarországon élő szlovákok döntő több-
sége a török háborúkat követő többszöri betelepí-
tési hullámmal érkeze"  szlovák telepesek leszár-
mazo" ai. Jellemzőjük az erőteljes szórványhelyzet. 
Számos megyében – például Békésben, Nógrádban, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében – és tele-
pülésen, miként Budapesten is, magyarokkal és más 
nemzetiségűekkel élnek együ" . 

A 2006. évi önkormányzati választások során or-
szágszerte 116 helyi szlovák kisebbségi önkormány-
zat alakult. Budapesten 14 kerületi és a Fővárosi 
Szlovák Önkormányzat működik. Budapest Főváros 
XI. kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata a 2006. 
évi önkormányzati választásokon alakult meg először. A 
2001-es népszámlálás adatai szerint a szlovák nem-
zetiségűek száma ebben a fővárosi kerületben a leg-
nagyobb. 

Újbuda Szlovák Önkormányzata képviselő-tes-
tületének célja a XI. kerületben élő szlovák nemzetiségű 
lakosok felkutatása, megismerése, közösséggé szervezése, 
igényeik felmérése, hagyományápolásuk segítése, értékeik 
megőrzése, illetve gyarapítása. Fontos feladatnak tart-
juk az anyaországi partnerkapcsolatok létrehozását 
is. Ennek előmozdításán jelenleg is munkálkodunk: 
2007. november 9-10-én ez ügyben jártunk Szlová-
kiában. A kisebbségek identitásmegőrző tevékeny-
ségében fontos szerep jut a hagyományok ápolására 
szerveződő nemzetiségi rendezvényeknek. Ezért 
örülünk a Kerületi Nemzetiségi Napnak, amelyen 
idén először vehe" ünk részt. Az Ecseri Zöldkoszorú 
Hagyományőrző Folklóregyü# es mutatkozo"  be a híres 
Ecseri lakodalmassal. Nem véletlenül hívtuk meg 
őket, hisz a magyarok többsége nem is tudja, hogy 
e táncelőadásban eredeti szlovák lakodalomról van 
szó, amelyet Rábai Miklós dolgozo"  fel és az Állami 
Népi Együ# es te"  világhírűvé. 

2006-ban kezdtük el tevékenységünket az Ádven-
ti találkozóval, amelyet közmeghallgatással kötöt-
tünk össze. E rendezvényt minden évben megren-
dezzük.

A kerületi települési és a kisebbségi önkormány-
zatokkal, s Balázs Gyula tanácsnokkal is igyekszünk 
jó kapcsolatot kiépíteni. 2007. január 10-én fontos 
eseményként, Petzvál József születésének 200. évfor-
dulójáról emlékeztünk meg. Jelen volt körünkben 
Molnár Gyula polgármester, Balázs Gyula tanács-
nok, Juraj Migaš, a Szlovák Köztársaság budapesti 
nagykövete és Fuzik János, az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnöke is. A következő évben az Újbuda 
Német Kisebbségi Önkormányza" al közösen fo-
gunk koszorúzni. Júliusban egy nyolcnapos Öku-
menikus I$ úsági Biblia Tábor társszervezői voltunk 
Szlovákiában.

2008-ban is igyekszünk rendszeresen részt venni 
a települési önkormányzat ülésein, kulturális ren-
dezvényein, s a Kisebbségek Napján. Megköszönjük 
az ez évi támogatást és bízunk abban, hogy 2008-
ban is hasonlóban lesz részünk. Kapcsolatot szán-
dékozunk felvenni egy XI. kerületi nyugdíjas klub-
bal, amelynek a kerületben élő szlovákok is tagjai. 
Nyáron gyermek- és i$ úsági tábort szervezünk a 

fi ataloknak, a nyugdíjasok-
nak pedig szlovákiai uta-
zást. Támogatjuk a szlovák 
nyelvű hitéletet, december 
elején pedig megrendezzük 
– a most már hagyományos 
– Ádventi találkozót és köz-
meghallgatást.
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