
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója 
 
 
A főbb vázlatpontok a szlovák nemzetiség helyzetéről: 
 
1.A megyei szlovákság életét szervező, összefogó,irányító szervezetek: 
 -települési nemzetiségi önkormányzatok 
-Megyei szlovák nemzetiségi önkormányzat 
- A Magyarországi Szlovákok Szövetsége megyei és helyi szervezetei 
-A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete 
-Az Országos Szlovák Önkormányzat Regionális kulturális központjai ( Acsa, Lucfalva ) 
 
2.A nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi forrásai: 
 -állami támogatás: működési ill. feladatalapú. A feladatalapú támogatásokat illetően nagyon 
nagyok az eltérések a településeket nézve, amelyet nem tartunk reálisnak. A kérdés 
változatlan, nem tudni, hogy mik a fő szempontok, hogy mit kell tartalmazzon a 
jegyzőkönyv... 
 -pályázati lehetőségek, melyek közül nem egy komoly adminisztrációs terhet jelent. 
 
3.Oktatás: 
 Ezen a területen történtek a legnagyobb változások ebben az évben.Egyelőre nem voltak 
iskola összevonások, minden a régi szerint zajlik. De ez nyilvánvalóan sokáig nem tartható a 
csökkenő gyermeklétszám miatt.Hogy melyik iskola marad és melyikhez társítanak másokat, 
ezt még nem tudjuk. A körzethatárok változásával hátrányba kerülhet néhány  nemzetiségi 
falu.Problémaként merül fel, hogy milyen szervezettel ill. milyen módon érvényesíthetik a 
települési nemzetiségi önkormányzatok a  jogaikat ( javaslattevő, véleményezési, 
egyetértési).Súlyos gondként fog megjelenni a nemzetiségi óvoda- és általános iskolai 
pedagógus hiány.Többek között a szigorodó előírások, különösen a végzettségre vonatkozóan 
nehezítik a munkavállalást.  
Gondot jelent a törvények eltérő értelmezése a fenntartó részéről. Ez  két témában merült  fel 
eddig erőteljesebben:az osztály ill. csoport létszám ( 8 fő?!), és a nemzetiségi pótlék  
jogossága. 
 
4.Kultúra, hagyományőrzés: 
 Ezen a területen nincs változás. A településeknek megvannak a hagyományos jól bevált 
programjaik. A megye nagyobb közösséget érintő és megmozgató eseményei, rendezvényei 
népszerűek, közkedveltek:Alsópetényi gyermektalálkozó 
                                                          Bánki nemzetiségi fesztivál 
                                                          Haluskafesztivál Vanyarcon 
                                                          Megyei nemzetiségi nap Salgótarjánban 
 Működnek a Tájházak, Falumúzeumok. 
 
5.Hitélet 
  Sok településen rendszeresen tartanak szlovák istentiszteleteket, miséket. 
 Nyári bibliatáborban vehetnek részt a gyerekek        
  Egyházi énekkarok- ahol szlovák művek is elhangoznak-találkozói. 
6.Kapcsolatok 
 Nógrád Megyei Közgyűlés Hivatalával megfelelő munkakapcsolatban vagyunk. 
 A megyében működő két szlovák civil szervezettel (1.pont) 
 Országos Szlovák Önkormányzat Régióközpontjaival 



 Szinte minden szlovák településnek van szlovákiai élő, működő testvér kapcsolata 
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