
10810

RKÖ Z Ö S E U Ó P ÁN K

Szarvas kiemelkedően fontos város nemzetiségünk életében, hangsú-
lyozta köszöntőjében Racskóné Holler Erzsébet, mert az itt eni szlovák 
nemzetiségi iskola volt az első, amelyet 2004-ben önkormányzatunk 
fenntartásba átvett . Ezzel a lépéssel kezdődött  a kulturális autonómia 
alapjainak megteremtése, oktatási intézményrendszerünk kiépítése, 
annak minden nehézségével együtt , mellyel közösségünk felvállalta a 
felelősséget az intézmény jövőjéért. Úgy vélem, a csaknem húsz évvel 
ezelőtt i döntés helyesnek bizonyult, amit az iskola eredményei és a két-
nyelvű iskoláink fenntartásba vételének egy évtizedig tartó sikeres fo-
lyamata is alátámaszt. Iskoláink az új feltételek között  nemcsak fi zikai 
valójukban fejlődtek, hanem új pedagógiai módszerek fejlesztésének és 
alkalmazásának műhelyeivé is váltak. E tekintetben a szarvasi iskola 
példaként szolgálhat a többi intézmény számára is. A Gál Ferenc Egyetem 
Pedagógiai Karán szlovák óvónőképzés folyik. Az intézmény jelentőségét 
mutatja az a tény is, hogy az óvodák a szlovák nemzetiségi nevelési- ok-
tatási rendszer első láncszemét alkotják, és mint ilyenek, pótolhatatlan 
szerepet játszanak a szlovák nyelv és kultúra iránti érzelmi kötődés ki-
alakításában. A város azzal is büszkélkedhet, hogy a helyi szlovák ön-
kormányzat a tulajdonosa és fenntartója a Szlovák Tájháznak és a szlovák 
közösségi háznak is. Itt  van a székhelye a Szarvasi Szlovákok Kulturális Kö-
rének, amely a szlovák hagyományok ápolását tűzte ki céljául. A város-
ban működik a Cervinus Teátrum, mely szlovák nemzetiségi színházként 
végzi tevékenységét, valamint a messze földön híres Tessedik Táncegyüt-
tes. A fentiek feljogosítanak bennünket az optimizmusra, és egyben arra 
köteleznek, hogy a helyi szlovák közösséggel, a város vezetésével és in-
tézményeivel együtt  további erőfeszítéseket tegyünk e számunkra oly 
fontos város szlovák szellemiségének megőrzéséért és megerősítéséért!

Paulik Antal beszédében kiemelte: Ahogyan azt tudják, ebben az 
évben sor kerül a népszámlálásra. Október elsejétől mindannyiunknak, 
akik állandó lakcímmel rendelkezünk Magyarországon, lehetőségünk 
lesz arra, hogy az interneten magunk töltsük ki a kérdőívet. Aki ezt nem 
teszi meg, ahhoz október második felében számlálóbiztos látogat el, aho-
gyan a korábbi évtizedekben, hogy a válaszadóval közösen töltsék ki az 
adatlapot. A kérdések között  most is lesz három olyan, amely a nemzeti-
ségre, az anyanyelvre és a családon belüli nyelvhasználatra vonatkozik. 
Ezek együtt esen szolgálnak arra, hogy minél pontosabban megállapít-
hassák az egyes nemzetiségi közösségek létszámát, köztük a miénket, 
szlovákokét is. Feladatunk a következő hónapokra: fel kell készülnünk, 
fel kell készítenünk a családunkat, szűkebb és tágabb közösségünket 
arra, hogy vallják meg szlovákságukat és hogy a népszámláláskor han-
gosan mondják ki: szlovák vagyok, szlovák az anyanyelvem és a csalá-
don belül használjuk a szlovák nyelvet, még ha csak főleg a nemzedékek 
között i kommunikációban is. Hogy amikor egy év múlva találkozunk, 
büszkeséggel a hangunkban mondhassuk: Igen, ezt is megmutatt uk. 

Szlovákok Napja Szarvason

AA hagyományos Magyarországi Szlovákok Napját július 2-án tartották Szarvason. A Magyarországi Szlovákok Napját az 
Országos Szlovák Önkormányzat megalakulása, vagyis 1995 óta Szent Cirill és Metód ünnepéhez kapcsolódóan szervezik 
meg. Július 5-e Szlovákiában a IX. században élt hittérítő testvérek napja, állami ünnep. Az ünnepen adták át az Országos 
Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért díjait és a Lami István-díjat. A város a Tessedik Sámuel Múzeumban szlovák kiál-
lítással, vásári sokadalommal, gálaműsorral készült a vendégek fogadására. Ünnepi köszöntőt Hollerné Racskó Erzsébet 
elnök és Paulik Antal, az országgyűlés szlovák szószólója mondott.

A Szarvas elnevezést először 
Anonymus, III. Béla jegyzője említi 
krónikájában Mons Cervinus, azaz 
Szarvashalomként. A későbbi ok-
levelek már Szarvasként említik. A 
török időkben a település elnépte-
lenedett. A törökök kiűzése után III. 
Károly Szarvast és Békés vármegye 
jelentős részét sokéves szolgálatá-
ért báró Harruckern János György 
ezredesnek adományozta. A báró a 
települést főként szlovák szárma-
zású jobbágyokkal telepítette be. 
Az első lakosokat Zólyom, Nógrád, 
Hont és Pest vármegyéből áttelepí-
tett harmincnégy család adta. A te-
lepesek 1722. július 23-án írtak alá 
megállapodást a Harruckern-ura-
dalommal. Ettől az időtől írják 
Szarvas újkori történelmét. Őseink 
kitartó, dolgos emberek voltak. 
Nekik köszönhetően kezdett fejlőd-
ni a település. Három évszázad 
elteltével is hálásak vagyunk a 
tárgyi és szellemi örökségükért. 
Minden korban voltak öntudatos 
szlovákok, akik igyekeztek a lefek-
tetett értékek kitaposott ösvényén 
járni. Ezek az értékek nemcsak a 
szívnek kedvesek, de nekünk, szar-
vasiaknak nagyon értékesek is. Ide 
tartoznak a szokások, hagyomá-
nyok, az éves munkák, a nyelv és 
kultúra. A szlovák értékek hordozói 
a Szlovák Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium, a Szarvasi Szlovákok 
Kulturális Köre – Vernosť, a Tessedik 
Sámuel Táncegyüttes, a Cervinus 
Teátrum és Szarvas Város Szlovák 
Önkormányzata.

Frankó Anna
Szarvas Város Szlovák 

Önkormányzatának elnöke
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Izingné Pruzsina Rózsa 

1951-ben született Tatabányán. Húsz éven át a tatabányai Puskin Műve-
lődési Ház igazgatója volt. Az intézményben eltöltött évek alatt pezsgő 
kulturális életet teremtett: itt működött a Rozmaring néptánccsoport, 
az énekkar, a fúvószenekar. Alapító tagja volt a Tatabánya-Bánhidai 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, két választási cikluson ke-
resztül képviselő volt az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlé-
sében, majd nyugdíjba vonulását követően a Magyarországi Szlovákok 
Kulturális Intézetének regionális igazgatója lett. A Tatabánya-Bánhidai 
Szlovák Házban található bútorokat, népviseleteket és a mindennapi 
használati tárgyakat gyűjtötte. Számos kitüntetésben részesült, a Ma-
gyarországi Szlovákok Szövetsége például neki ítélte a „Szlovák Kultú-
ráért” díjat. Jelen kitüntetést negyvenéves aktív és kitartó munkájáért 
kapta. Izingné Pruzsina Rózsa 2022. április 28-án örökre eltávozott. 
Nyugodjon békében! A díjat családtagjai veszik át a későbbiekben.

Frankó Anna 

1960-ban született. Általános iskolába a Szarvas melletti Ezüstszőlők-
be járt. 1979-ben érettségizett a békéscsabai szlovák gimnáziumban. 
1998-ban szerzett szlovák nyelvből általános iskolai tanári diplomát 
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. 
2012-ben pedig szintén a szegedi egyetemen szerzett szlovák nyelvből 
középiskolai tanári diplomát. 1979 óta volt a szarvasi Szlovák Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium tanára. Munkáját mindig lelkiismeretesen, 
megbízhatóan, az embereket és az értékeket tiszteletben tartva végez-
te.  Fiatal korától bekapcsolódott a szarvasi szlovák kulturális életbe. 
Tagja lett az újjáalakult Vernosť Szarvasi Szlovákok Kulturális Köré-
nek. 1999-ben a tagok közül aktív szervezővé vált, és 2001-től 2014-ig 
annak elnöke volt. Aktívan részt vállalt a szarvasi szlovák nemzetiségi 
önkormányzat vezetésében, 2014-től annak elnöke lett. Az ő vezetése 
alatt sikerült megvásárolni és felújítani a Szlovák Tájházat. A Szlovák 
Közösségi Ház felújítása is az ő törekvéseinek köszönhető. A tárgyi 
örökségek megújításán és megőrzésén kívül a szellemi örökségnek is 
figyelmet szentelt. Összegyűjtötte és kiadta a Klenoty sarvašských Slová-
kov című könyvet, amely bemutatja az itt élő szlovákság szokásait, és 
biztosítja, hogy ezeket a hagyományokat a későbbi nemzedékek szá-
mára is megőrizzék.

Komjáthi Rózsa 

1957-ben született Pápán. 1977-ben a sikeresen elnyert ösztöndíjjal a po-
zsonyi Comenius Egyetemen folytatta tanulmányait. 1982-ben szerzett 
főiskolai diplomát, majd ezután férjével Vanyarcra költöztek. Negyven 
évig volt a falu iskolájának tanára, szlovák nyelvet 2020-ig tanított, ami-
kor is nyugdíjba vonult. A Vretienko gyermek néptánccsoport vezetője 
is volt, a mai napig pedig a Rozmaring néptánccsoport vezetője, amely 
a magyarországi szlovák csoportok legjobbjai közé tartozik. Évek óta ő 
a kezdeményezője a vanyarci testvérvárosi kapcsolatoknak Alsósztre-
gova, Magasmajtény és Nagykürtös településekkel. A megalakulásától 
kezdve tagja a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatnak, két cik-
lus óta pedig annak elnöke. Vezetőségi tag a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségében is. Két választási ciklusban is dolgozott képviselőként 
az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlésében. 2010-től egy cik-
luson keresztül a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormány-

Az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségeinkért díját kapták:
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zat elnöki szerepét is betöltötte, jelenleg alelnöke. Állandó szervezője 
a Bánki nemzetiségi fesztiválnak, a Nógrádi Hársacskák Gyermekta-
lálkozónak, a Vanyarci Haluska Fesztiválnak és számos más nemzeti-
ségi rendezvénynek. A szlovák nemzetiség iránti lelkesedését három 
lánya is örökölte: a Komjáthi-lányok triójának előadásai mindig nagy 
sikerűek a szlovákiai és hazai fesztiválokon. Komjáthi Rózsa a Nógrád 
Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által megítélt „Hugyecz 
Anna emlékére” díj birtokosa. Elismert tagja a szlovák nemzetiségi kö-
zösségnek.

Dr. Szabó Zsuzsanna 

1950 óta él Cinkotán, Budapest XVI. kerületében. Szlovák családból 
származik, felmenői több mint háromszáz évvel ezelőtt Besztercebá-
nyáról érkeztek. Felsőfokú tanulmányait a Gödöllői Mezőgazdasági 
Főiskolán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán végezte. Maximalista természetének köszönhetően 
további ismereteket szerzett az állami gazdaságtan, könyvelés, etika, 
idegenforgalom és a teológia terén is. Különböző munkahelyeken tevé-
kenykedett, ma ügyvédként dolgozik. Cinkotán ő kezdte el szervezni 
a szlovák nemzetiségi önkormányzatot, mely vezetésével alakult meg. 
A cinkotaiak felkutatták, hogy honnan és mikor jöttek a szlovákok a 
főváros ezen részébe. Élő testvértelepülési kapcsolatot alakítottak ki 
Alsó- és Felsőmicsinye településekkel, és helyi népdalkört is alakítot-
tak. Szabó Zsuzsanna több mint húsz éve ismert és elismert személyi-
ség a szlovák nemzetiségi életben, országos szinten is. Számos funkci-
ót töltött be a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületében, 
ma ennek elnöke, tagja a Fővárosi Szlovák Önkormányzatnak és az 
Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének, ahol több éven ke-
resztül a Pénzügyi Bizottság elnöke is volt. A Magyarországi Szlovák 
Szervezetek Uniójának és vezetőségének megalakulása óta tevékeny 
tagja. Jogi és pénzügyi kérdésekben rendszeresen és fáradhatatlanul 
segít minden szlovák egyesületnek, szervezetnek. 

Lami István-díjban részesült:

Dr. Király Katalin

A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatója. Már ti-
zenkét évesen korengedménnyel részt vehetett a szlovák tánccsopor-
tok oktatói számára megrendezett intenzív nyári képzéseken. Neuwirth 
Annamária vezetése alatt táncolt a Bihari János Táncegyüttesben, majd 
a Kricskovics Antal által alapított Fáklya Központi Nemzetiségi Tánc-
együttesben, az egyetemi évek alatt a Dimitrovec (Pavol Bútor) és a Ko-
menský Egyetem Testnevelési Karának Gymnik Táncegyüttesében. 

Az egyetemi évek után családjával Békéscsabán telepedett le és a 
Csaba Nemzetiségi Táncegyüttesben táncolt. A Prameň Táncegyüttes 
(1990) alapítói között volt, és egy időben tánctechnikát oktatott a cso-
port tagjai számára. Közben népviseleteket varrt a Csaba Nemzetisé-
gi Táncegyüttesnek és a Prameňnek. Oktatott tánccsoportvezetőket és 
gyermektáncosokat nyári táborokban, vendégkoreográfusként segítet-
te a Bánki Néptánccsoportot, a csömöri Furmicskát, az ecseri Zelený 
Veniec Táncegyüttes munkáját, s mindmáig együttműködik a Szarvasi 
Hagyományőrző Közalapítvánnyal és az általa működtetett Tessedik 
Táncegyüttessel. 1990-ben kezdett folklórgyűjtésbe szülőfalujában, 
Pilisszentkereszten. A népviselet és a szokások mellett leginkább a 
tánchagyományok keltették fel az érdeklődését. Nem véletlen, hogy a 
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete által szervezett interdiszcip-Kiss Andrea és Török Tamás felvételei
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lináris táborokban is ezzel a területtel foglalkozik. Doktori disszertáci-
ójában is azt boncolgatta, hogy lehetséges-e a szlovák identitást meg-
őrizni a tánchagyományokon keresztül. A Magyar Televízió Szlovák 
Szerkesztőségének munkatársaként, később rovatvezetőjeként számos 
dokumentumfilmet készített, melyek a hazai szlovákság szokásait dol-
gozták fel. Ennek hozományaként 2001-ben elkészült az ecseri lakodal-
mi szokásokat és a Rábai Miklós által készített koreográfia történetét, 
valamint utóéletét feldolgozó „Už je ďjouča, už je naše…” című doku-
mentumfilm. Ennek rendezéséért és szerkesztéséért Király Katalin 
az Etnofilm Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert (2002). Televíziós 
tapasztalatait ötvözve néptáncoktatás iránti vágyával, a Szarvasi Ha-
gyományőrző Közalapítvány támogatásával elkészítette a maglódi és 
nyírségi tirpák táncok tanulását s tanítását segítő oktatófilmet.

Lami István táncos, néprajzkutató gyermekkora óta figyelemmel kí-
sérte, munkája során sokszor ellátta tanácsokkal, és ráirányította figyel-
mét a hazai szlovák néptáncmozgalom hiányosságaira. Amikor Király 
Katalin 2004-ben a Szlovák Közművelődési Központ igazgatója lett, 
szakmai képzéseket kezdett szervezni a táncoktatók és asszisztensek 
számára, a Magyar Táncművészeti Egyetemmel együttműködve mód-
szertani foglalkozásokat tartott a pedagógusoknak. Nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy az oktatók mellett a szlovák tánchagyományok mi-
nél szélesebb skáláján mozogva juttassa ismeretekhez a gyermektánco-
sokat. Miután elegendő időt szánt a szakmai ismeretek átadására, meg-
álmodta és kidolgozta a Vo víre tanca – Táncforgatagot, a hazai szlovák 
tánccsoportok és hagyományőrző együttesek minősítő versenyének 
rendszerét. Elkészítette az ehhez kapcsolódó Lami-díj adományozási 
szabályzatát is. A mozgalomnak neves szakembereket nyert meg, akik 
tudásukkal azóta is támogatják a hazai csoportok munkáját.

A Gálaműsorban fellépett a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport és 
a Bazsalicska Citerazenekar (Dabas-Sári), a Kesztölci Szlovák Pávakör, a Cső-
vári Muskátli Hagyományőrző Csoport, a Huták Virágai Népdalkör (Pálhá-
za), a Jasienky Népdalkör (Nézsa) a Szőlőfürt Citerazenekar (Békéscsaba), és 
a Vörösmárvány Táncegyüttes (Tardos). A Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvó-
szenekar éppen a gála közönsége előtt Adam Hudec szlovák zeneszerző 
„Komlósi csárdások” (Komlóšske čardáše) című művét mutatta be. Az 
1969 óta működő fúvószenekar Magyarországon és külföldön megren-
dezett versenyek győztese és helyezettje. A zenekar tagjai között töb-
ben választották a hivatásos zenészi pályát. A zenekar nagy figyelmet 
fordít a szlovák nemzetiségi fúvószenei hagyomány ápolására. Színes képösszeállításunk a hátsó 

borítón látható!

Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar


