1998 - 2018
a nemzetiségi összefogás példája
ELŐZMÉNYEK

M

agyarország alaptörvénye, illetve korábbi alkotmánya szerint az ország területén élő nemzetiségek
államalkotó tényezők. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény ezen közösségek jogainak képviseletét a nemzetiségi (korábbi szóhasználattal: kisebbségi)
önkormányzati rendszer kialakításával látta jónak biztosítani. A nemzetközi tekintetben egyedülállónak
tekinthető modell tizenhárom nemzetiség számára adott lehetőséget önkormányzatok alakítására,
amelyek közül Szegeden viszonylag rövid idő alatt tizenegy nemzetiségi közösség hozott létre tartósan,
több választási cikluson át működő önkormányzatot.

Üdvözlőtábla Szeged határában, 5-ös út

Az 1994-es parlamenti választásokkal egy időben, először országos önkormányzatok jöttek létre, majd a helyhatósági választásokkal kezdetét
vette a települési kisebbségi önkormányzatok megalakítása. Szegeden országos viszonylatban is nagy
az 1993. évi lxxvii. törvény a
intenzitással pezsdült fel a nemzetiségi szervezőnemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
dés. Legelőször a szerbek és a szlovákok testülete
állt fel, az 1995-ös rendkívüli választások során a cigányoké, görögöké, németeké
és románoké, 1998-ban a horvátoké, örményeké és ukránoké, 2002-ben pedig a lengyeCsaládi, baráti Az előzőek alapján
leké, és végül 2006-ban a bolgároké.
Nemzetiség Anyanyelv

Annak ellenére, hogy a valamely nemzetiséghez tartozók számaránya a 2011.
évi népszámlálási adatok szerint a város népességének négy százaléka alatt van,
a nemzetiségi önkormányzatok száma Szegeden kimondottan magasnak tekinthető.
A nemzetiségek szervezeti aktivitása alapvetően két tényezőnek tudható be. Egyfelől
annak, hogy az összes, önkormányzattal rendelkező, államilag elismert nemzetiségi
közösség rendelkezik civil szervezettel, másfelől annak, hogy többen közülük a kezdetek óta közös célok érdekében össze tudtak fogni.
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szegedi nemzetiségek, ksh 2011. évi népszámlálási adatok

A közös gondolkodás a Csongrád Megyei Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségek Érdekegyeztető Tanácsának munkájával vette kezdetét,
amely szervezet a nemzetiségek jogairól szóló törvény tervezetével kapcsolatosan is észrevételeket tett. A szegedi nemzetiségek szorosabb
együttműködése 1995 novemberétől datálható, amikor tizenöt szegedi székhelyű nemzetiségi szervezet megalakította a Szegedi Kisebbségi Tanácsot, amely elsődleges feladatának a Tábor utcai, a Magyarországi Németek Csongrád Megyei Helyi Csoportja által
működtetett Csongrád Megyei Nemzetiségi Báziskönyvtár helyzetének, illetve a már megalakult vagy megalakulás előtt álló nemzetiségi szervezetek helyiségigényének megoldását tekintette. A cél
megvalósítása érdekében egyeztetéseket folytatott Szeged Megyei
Jogú Várossal, javaslatokat tett, határozott érdekképviseletet folyA Szegedi Kisebbségi Tanács alapító tagjai
tatott. Elnöke a Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
dr. Tóth István volt, akinek szerepe az interetnikus együttműködés területén hosszú időre meghatározó maradt,
amiért 2007-ben a Magyar Művelődési Intézet által alapított Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjban részesült.
dr. Tóth István

TERVEKTŐL A MEGVALÓSULÁSIG

A

nemzetiségi önkormányzatok létrejöttével egyre sürgetőbbé vált a nemzetiségi szervezetek működése számára helyet biztosítani. Hamar nyilvánvaló lett, hogy a Tábor utcai könyvtár termei szűkösek a közösségi rendezvényekhez, ráadásul az ingatlan
tulajdoni helyzete rendezetlen, a könyvtári szolgáltatások finanszírozása pedig elégtelen volt. Szóba került, hogy a Nemzetiségi Báziskönyvtár és a nemzetiségi kezdeményezéseknek helyet adó „Nemzetiségek Háza” a Bartók Béla Művelődési Központ szervezetébe integrálódjon, végül azonban más megoldás született. Egyfelől a nemzetiségi
könyvtár könyvállománya (később) a Somogyi-könyvtárba került, másfelől,
mivel a korábban óvodaként és általános iskolaként szolgáló, Osztróvszky
utca 6. sz. alatti ingatlan az 1995/1996-os tanévet követően megüresedett, az
a döntés született, hogy ideiglenes jelleggel ott kerüljön kialakításra a szegedi nemzetiségek közösségi háza egészen addig, amíg az állandó székhelynek
szánt Pósz Jenő utcai volt bölcsőde épülete felújításra nem kerül. A nemzetiségi önkormányzatok átmeneti elhelyezésének gondolata azonban módosult, és a városi közgyűlés novemberi határozatával (1245/1996./XI.21.)
már azt mondta ki, hogy az ingatlant határozatlan időre és ingyenesen adja
a nemzetiségi önkormányzatok használatába.
Dr. Tóth Rózsa: Nemzetiségek Háza, zsírkréta rajz

1996 áprilisában még mind a hat szegedi nemzetiségi önkormányzat részvételével, „a szegedi nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi házának és irodaházának irányítására és működtetésére”, székhelyként a Pósz Jenő utcai ingatlant megjelölve, intézményfenntartó
társulás jött létre. Mivel azonban a szerb és a cigány önkormányzat elhelyezése megoldódott a Somogyi utcában, illetve a Csongrádi
sugárúton, néhány hónappal később, 1996 októberében egy új társulási formáció
alakult Négy Szegedi Kisebbségi Önkormányzat Társulása néven. Ennek a társulási
szerződésében székhelyként és postacímként már az Osztróvszky u. 6. sz., Kisebbségi Irodaház szerepel. Az okmányt a görög, német, román és szlovák kisebbségi önkormányzatokat képviselve Ungi Ferencné, Farkasné Wéber Zsuzsanna,
Kimpián Péter, valamint dr. Tóth István írták alá. A Társulás 1997 januárjában
dr. Tóth Istvánt választotta meg elnöknek.
Az 543 m2 alapterületű telken elhelyezkedő, korábban oktatási intézményként
szolgáló, 282 m2 alapterületű ingatlan helyiségei a tervrajz alapján a következők
voltak: három tanterem, fizikai-kémiai előadó, tornaszoba, tanári szoba, fiú- és
lányvécék, tanári vécé, zsibongó, valamint egy udvari épület, és a betonnal borított
udvar.

társulási szerződés, 1998. december

Ugyan Szeged Megyei Jogú Város közgyűlése már 1996 szeptemberétől a nemzetiségi önkormányzatok használatába adta az ingatlant, az valóságosan nem történhetett meg addig, amíg a felújítási, átalakítási munkálatok, valamint a helyiségek rendeltetés szerinti bebútorozása és
technikai eszközökkel való felszerelése nem történik meg. Az elkövetkezendő időszakban kikristályosodott, hogy a négy társult önkormányzat a külön-külön irodahelyiségek kialakításánál fontosabbnak tartja azt, hogy a Kisebbségi Ház – későbbi nevén: Nemzetiségek Háza – több teremben
oktatási és kulturális rendezvényeknek is helyet tudjon adni, és azt alkalmassá kívánja tenni arra,
hogy ott a nemzetiségi egyesületek is tevékenységet folytathassanak. Ennek megfelelően a főépületen belül az irodai munka két közös helyiségben, a közösségi élet pedig három teremben folyna.
A fenti szükségletek szerinti átalakítás költségei állami és települési önkormányzati forrásból, a
társult önkormányzatok saját hozzájárulásából, valamint a német állam támogatásából származtak, amely utóbbiból a „klubszoba” lett berendezve. A tényleges használatba adás 1997. november
17-én valósult meg.
A Nemzetiségek Háza ingatlan alaprajza

HÁZ–TÁRSULÁS–SZÖVETSÉG

A

Nemzetiségek Háza ünnepélyes megnyitására 1998. január 31-én került sor.
Megnyitó beszédében dr. Szalay István, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere hangsúlyozta, hogy Szeged kiemelt fontosságúnak tekinti a településen élő nemzetiségek ügyét, és valóban: a nemzetiségi közösségi ház létrehozása országos tekintetben
is úttörő kezdeményezésnek bizonyult, amihez a Város nemcsak a kialakítás, de a későbbi üzemeltetés alapvető feltételeit is biztosította, és biztosítja jelenleg is.
Farkasné Wéber Zsuzsanna, dr.Tóth István, Kollár Ferenc,
dr. Kaltenbach Jenő és dr. Szalay István

A megnyitó évében újabb nemzetiségi önkormányzatok alakultak, így azok száma kilencre
emelkedett. Nyolc évvel később minden Szegeden szóba jöhető nemzetiség rendelkezett már
önkormányzattal, azóta tizenegy működik a városban. Ez idő alatt a Szegedi Nemzetiségi
Önkormányzatok Társulása (korábban: Négy Szegedi Kisebbségi Önkormányzat Társulása)
keretei is több alkalommal változtak. 2018-ban azt a szegedi bolgárok, görögök, lengyelek, németek,
örmények, szlovákok és ukránok szervezetei alkotják.
dr. Biernacki Karol
Kövér László
Megalakulásakor a társulás élére a tagönkormányzatok dr.
Tóth Istvánt választották, akit a mandátumának lejártát követően a Szegedi Lengyel Önkormányzat
elnöke, dr. Biernacki Karol, majd a Szegedi Örmény Önkormányzat elnöke, Kövér László, valamint
a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya, dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
követett. A társulás jelenlegi elnöke dr. Kosztopulosz Andreász, a Szegedi Görög Nemzetiségi dr. Sajtos-Zapotocsnaja
dr. Kosztopulosz
Natália
Andreász
Önkormányzat elnöke.
A Nemzetiségek Háza élére annak átadását követően intézményvezetőként Farkasné Wéber
Zsuzsanna, a Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat elnök asszonya került, akit 1999-től
hosszú időn keresztül Gajda Ferenc követett. A jelenlegi intézményvezető, Karsai Attila 2012 óta
áll a Ház élén.
Gajda Ferenc

Karsai Attila

A Nemzetiségek Háza a létrejötte óta kettős feladatot tölt be. Egyfelől irodaházként helyet biztosít a
nemzetiségi szervezetek (önkormányzatok és egyesületek) hivatali működésének, másfelől közösségi térként
lehetőséget ad a nemzetiségi kulturális kezdeményezések megvalósítására. Továbbá, az utóbbi években
nagyobb figyelmet fordít egyéb, a nemzetiségi közösségek számára is hasznos civil programok felkarolására. Erőfeszítésének elismeréseként, „a kultúraközi párbeszéd területén végzett folyamatos, magas színvonalú tevékenységéért, A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008” kezdeményezés díjában részesült.

Kozma-Ziółkowska Iwona

Újabb állomást jelentett a szegedi nemzetiségi szervezetek együttműködésében a
Nemzetiségi Szövetség megalakulása 2000-ben. A jelenleg nyolc nemzetiségi önkormányzat és nyolc nemzetiségi egyesület alkotta civil szervezet kiválóan kiegészíti a társulás által
biztosított lehetőségeket. Elsősorban a pályázatok világában jeleskedik, részben pályázati
források felhasználásával interetnikus programokat szervez, valamint segédkezik a nemzetiségi civil szervezetek adminisztrációs feladatainak ellátásában. Vezetője 2010-ig dr.
Tóth István volt, akit Kövér László, majd Kozma-Ziółkowska Iwona követett.

RENDEZVÉNYEK
Nemzetiségi zenei és tánctalálkozók

Nemzetiségi gála 2017, Dugonics tér

A szegedi nemzetiségi szervezetek legelső közös, városi jelentőségű programja az
1996 júliusában szervezett A szegedi nyár nemzetiségi napjai elnevezésű rendezvénysorozat volt. Ettől kezdve minden év nyarán, majd pár évvel később már Szeged
napjához kötődően, május második felében megrendezésre kerülnek azok a zenei
és tánctalálkozók, amelyeken a szegedi nemzetiségi közösségek bemutathatják a
népzenei kultúrájukat. Ezen események állandó vendégei többek között budapesti,
tótkomlósi, békéscsabai, deszki és szegedi zenei formátumok. Az utóbbi években
ezek a programok már több napon át tartanak, és Szeged különböző színpadai köré
gyűjtik a látogatókat. Hasonló jelentőségű rendezvény lett a decemberi nemzetiségek napja apropóján valamely művelődési házban megszervezett folklórtalálkozó,
amelyen a távolabbról meghívott előadókon kívül szegedi és deszki néptánccsoportok, valamint szegedi népzenei kórusok szórakoztatják a vendégeket.

Nyelvtanfolyamok

A nemzetiségi közösségek mindig is nagy hangsúlyt fektettek az anyanyelv ápolására. A Nemzetiségek Háza megnyitását követően lehetőség nyílt a nemzetiségi nyelvek elsajátítására. Először a görög, lengyel, német, örmény és szlovák nyelvek váltak elérhetővé, majd hamarosan az
ukrán is. A magyarul kevésbé jól beszélő nemzetiségiek érdekében szükségessé vált a magyar
nyelv oktatása is, sőt, klubfoglalkozások keretében angol és olasz nyelvi foglalkozások is megvalósulnak a Nemzetiségek Házában. Kiemelendő, hogy az intézmény helyet biztosít az országos görög nemzetiségi iskola nyelvi foglalkozásainak, amelynek keretében heti két alkalommal
10-15 görög származású gyermek tanulhatja az anyanyelvét.

Táncház, kórus- és táncpróbák

Eleftheria görög táncegyüttes

Theissblume német kórus

görög nyelvóra

vysyvanky ukrán kórus

A közösségi ház megnyitásával szinte egy időben vették kezdetüket a görög táncfoglalkozások. A népszerű koreográfusnak és a sokak által kedvelt görög zenének köszönhetően hamarosan ez lett a Ház leglátogatottabb rendszeres programja. Néhány év elteltével a
görögön kívül lehetőség nyílt szerb és bolgár táncok elsajátítására is. Mára a minden szerdán megrendezésre kerülő balkáni táncház
fogalommá vált. A táncórákat látogatók legelszántabbjaiból jött létre 2013-ban a görög egyesület tánccsoportja, az Eleftheria, amelynek táncosai a szerdai táncfoglalkozásokat táncpróbával hosszabbítják meg. Rajtuk kívül két kórus is tart próbákat a Nemzetiségek
Házában. A német közösség lelkes tagjai által alkotott Theissblume szintén közel két évtizedes múltra tekint vissza, az ukrán közösséghez tartozó Vysyvanky pedig 2015 óta színesíti a nemzetiségi daléneklők palettáját.

Konferenciák, népszerűsítő előadások

Váradi Gábor, német kultúrtörténeti előadás

A szegedi nemzetiségi közösségek összefogásával párhuzamosan, tágabb dimenzióban is
kezdetét vette a nemzetiségek közötti közeledés, a közös gondolkodás. A regionális nemzetiségi kapcsolatok megerősítése érdekében több alkalommal került sor hazai, valamint vajdasági és Temes megyei civil szervezetek bevonásával tanácskozásokra, a nemzetiségi léttel,
az Európai Unióval és a nemzetiségi törvénnyel kapcsolatos konferenciákra. Hasonló témakörben került megrendezésre a legutóbbi, 2016 márciusában megszervezett, neves előadókat
felvonultató Nemzetállam – Soknemzetiségű állam című konferencia is. A népszerűsítő előadások többnyire valamely nemzetiségi közösség szervezésében valósulnak meg. Mivel ezek
nyitottak, általános érdeklődésre tartanak számot. Az utóbbi időszak kiemelkedő, ismétlődő rendezvényei a német kultúrtörténeti estek, az antik görög világot bemutató előadások, a
szlovák író-olvasótalálkozók, valamint a szlavisztika szakos hallgatók színjátszó előadásai.

Kiállítások, irodalmi estek

A Nemzetiségek Háza előadótermét folyamatosan kiállítási tárgyak díszítik. A kiállítások megszervezésében a kezdetektől minden nemzetiségi közösség kiveszi a részét, a repertoár széles. A
nemzetiségi vonatkozású anyagok kiállítása mellett elsődleges prioritású a helyi alkotók munkáinak bemutatása is. Az irodalmi estek az anyanyelvek napja apropóján, több éven át megrendezésre kerülő Nyelvében él a nemzet elnevezésű rendezvénnyel váltak rendszeressé a kétezres
évek közepétől. Ezt tíz évvel később a Nők tavasza rendezvénysorozat keretin belül megrendezett, Tavaszi rapszódia című zenés irodalmi est váltotta fel. A közelmúltban beindult egy nemzetiségi irodalmi klub is, amelynek foglalkozásain a résztvevők egy-egy témakör kapcsán kedvenc verseket vagy novellákat válogatnak és olvasnak fel.

Tavaszi rapszódia - zenés irodalmi rendezvény

Nemzetiségi bál, gasztronómiai rendezvények

gasztronómiai bemutató

A szlovák és sváb bálok tekinthetők a nemzetiségi bál elődeinek, amely szintén bő húsz éves múltra tekint vissza. A nemzetiségi közösségekhez kötődő
érdeklődők részvételével megszervezett est érdekessége, hogy a szokásos báli
hangulatot valamely nemzetiség zenei blokkja, illetve ízvilága teszi különlegesebbé. Úgyszintén nagy érdeklődés kíséri a gasztronómiai bemutatókat, közös
főzéseket. Ezek során az egyes közösségek külön-külön, vagy pedig közösen
mutatják be nemzetiségi konyhájukat. Részben ennek a népszerűsítő tevékenységnek gyümölcsei azon fali naptárak, amelyek közül több nemzetiségi
recepteket tartalmaz. A hosszú távú tervek között szerepel, hogy ezek alapján
néhány év múlva valamilyen komolyabb gasztronómiai kiadvány szülessen.

Tótkomlósi vendégek

Nemzetiségi matiné és gyermektábor
A nemzetiségi közösségek külön-külön is nagy gondot fordítanak a hagyományok és az anyanyelv továbbörökítésére, a gyerekek
bevonására a közösségi életbe. Összefogva azonban nagyobb volumenű kezdeményezések is megvalósulhatnak. Ilyennek tekinthetők
a gézengúz-matinék, a palacsintapartik, a kézműveskedések, vetélkedők és irodalmi foglalkozások, amelyek gyümölcseként 2008-ban

kiadásra került a Sokszínű nemzetünk – Válogatás a nemzetiségi mesék színes világából című, gyerekek által illusztrált meseválogatás.
A matinék sora a tanév végén gyermektáborral zárul, amelynek keretében az óvodás és az általánosiskolás-korú gyerekek tartalmas
programokkal feledhetik az éves megpróbáltatásokat, és készülhetnek fel a nyári vakációra. Úgyszintén sokéves hagyománynak
tekinthető a nemzetiségi Mikulás-est, amelynek keretében a gyerek bábszínházi előadáson vehetnek részt.

Nemzetiségi teremlabdarúgó torna
2000-től évente egy vagy két alkalommal, általában hat-nyolc csapat
részvételével kerül megrendezésre a nemzetiségi csapatok teremlabdarúgó
tornája. Az első években a szlovák csapat nyerte el legtöbbször a vándorserleget,
az utóbbi években főleg a szerb és az örmény csapatok remekelnek. A
mérkőzéseket követően a játékosok és a szurkolók közös ebéden vesznek részt,
amelynek házigazdái az előző év győztesei.

A HÁZ NEMZETISÉGI KÖZÖSSÉGEI

A szegedi bolgár közösség kulturális életét a sokszínűség jellemzi. Bolgár zenekarok felléptetésével, bolgár táncházakkal, kiállításokkal,
színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, bolgár témájú tudományos előadásokkal és filmvetítésekkel rendszeresen részt vesznek
Szeged különböző kulturális fesztiváljain és rendezvényein (Őszi Kulturális Fesztivál,
Nemzetiségek Napja, Egyetemi Tavasz, Szeged Napja, Ünnepi Könyvhét, Szegedi Levendula
Napok stb.). A Nemzetiségek Házában rendszeresen szerveznek bolgár néptáncoktatást,
hagyományápoló kézműves foglalkozást, és igény szerint bolgár nyelvoktatást is. Támogatják
a Szegedi Tudományegyetemen folyó bolgár és balkanisztika szakos képzéseket. Az egyetem
Szláv Intézetével együttműködve kétévente nemzetközi bulgarisztikai konferenciát rendeznek.
A szegedi bolgárok legfontosabb kulturális eseménye a minden év októberében megrendezésre
kerülő Szegedi Bolgár Kulturális Napok.
tavaszváró martenica-baba készítése

Tevékenységük középpontjában a nyelv- és táncoktatás, valamint a könyvkiadás áll. Az országos kiegészítő görög nyelviskola szegedi
tagozatán, évente 4-5 csoportban, átlagosan 10-15 gyermek tanul görögül. Rajtuk kívül a felnőtt korosztály számára is szerveznek
nyelvórákat, félévente 2-3 csoportban. A táncoktatás szintén 20 éves múltra tekint vissza.
Ez idő alatt, a nyári hónapok kivételével, minden második szerdán Szeltner László tanítja
a táncokat. Ebből a táncházlátogató csapatból nőtt ki a Csongrád Megyei Görögök
Kulturális Egyesületének Eleftheria nevű tánccsoportja, amely Görögország és Ciprus
különféle táncait mutatja be az ország különböző rendezvényein, és amely 2017-ben a
Nemzetközi Tánc Tanács tagjai közé is felvételt nyert. Nagy büszkesége a szegedi görög
közösségnek a Szegedi görög füzetek című kiadványsorozat, amelynek eddig megjelent
kiadványai a hazai görögség és az érdeklődők körében kiemelkedő sikernek örvendenek.
honismereti kirándulás Athénban

A Szegeden élő lengyel közösség érdekképviseletét 1998 óta látja el a Szegedi Lengyel Önkormányzat. Tíz esztendővel később megalakult
a Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület, amely klubdélutánok, anyanyelvi órák, előadások, konferenciák, kiállítások, valamint filmhetek
szervezésére összpontosít. 2012 óta lengyel konzulátus is működik Szegeden, amelynek tevékenységi köre igen szerteágazó. Büszkeségük
az igényesen megszerkesztett, kétnyelvű Lengyel-Magyar Történelmi Olvasókönyv, amely Lengyelországban és Magyarországon is
igen népszerű. Kiadói munkájuk azonban túlmutat e köteten, hiszen konferenciakiadványokat,
egyéb népszerűsítő műveket is megjelentetnek. A Nemzetiségek Házában heti gyakorisággal
kerül sor lengyel nyelvórákra, továbbá félévente-évente kézműves gyermekfoglalkozásra.

A szegedi Lengyel Konzulátus megnyitója

Jelentős lélekszámú közösségük kulturális tevékenysége sokszínű. Fontosnak tartják a következő nemzedék bevonását a programjaikba,
ezért német nyelvű óvodai és iskolai csoportoknak anyagi és tárgyi segítséget nyújtanak, velük közös rendezvényeket tartanak. A
hetente próbáló, harmonikával kísért Theissblume kórusuk fellép egyesületi, önkormányzati
rendezvényeken, valamint Szeged kulturális eseményein, kórustalálkozókon. Az elmúlt
mintegy hét évben, több mint félszáz, mindenki számára nyitott előadást tartott Váradi
Gábor tanár német kultúrtörténeti témakörökben. Szintén kiemelkedő jelentőségű a
minden év decemberében megrendezésre kerülő Szegedi Német Nemzetiségi Kulturális
Hét rendezvénysorozatuk, amelynek keretében irodalmi, zenei, kézműves és kulináris
programokon vehetnek részt az érdeklődők. Évente tanulmányi kirándulásokat szerveznek
tagjaik számára a hazai német nyelvű szórványterületekre és külföldre az identitás megőrzése
céljából.
A Német Egyesület 25. éves jubileumi rendezvénye

A közösség tagjai rendszeresen szerveznek megemlékezéseket az örmény történelem évfordulói kapcsán. Évente három alkalommal
helyeznek el koszorút a Kiss Ernő-domborműnél, Kövér Tibor főépítész emléktáblájánál, valamint a Dóm téri Kereszteskőnél. Három-, négyhavonta rendeznek festmény-, grafikai, színfoltvarró, illetve történelmi témájú
kiállításokat, amelyek anyagát általában a közösség kiemelkedő alakja, dr. Tóth Rózsa állít össze. Szintén az ő fáradhatatlan munkásságának köszönhető az a gazdag kiadói tevékenység, amelynek keretében nyelvkönyvek, szótárak, társalgási, valamint Örményországról szóló kiadványok, verseskötetek, gyerekek számára készített kifestők látnak napvilágot.
Nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra és a hagyományok ápolására: hetente két alkalommal biztosítanak lehetőséget az örmény nyelv tanulására, továbbá minden hónap harmadik csütörtökén összejönnek a Nemzetiségek Házában. Igyekeznek kapcsolatot tartani
más városok örményeivel is, nyaranta hazai vagy erdélyi kirándulást szerveznek.
Dr. Tóth Rózsa egy örmény kiállítást mutat be

A szerbek Szeged egyik legrégibb nemzetiségi közössége. Központjuk a Szent Miklós szerb ortodox templom parókiáján van. Itt van
bejegyezve a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Szegedi Helyi Szerb Közösség, ahol
közös szervezésben kerülnek megrendezésre a kulturális, egyházi, hitéleti és a szerb anyanyelv
ápolásával kapcsolatos programok. Szerb nyelvű oktatás folyik a Béke utcai általános iskolában,
az Eötvös József Gimnáziumban és a Szegedi Tudományegyetem szerb szakán. 2017-ben, a
nemzetiségi önkormányzat finanszírozásával, három csoportban beindult a szerb nyelvi felnőttoktatás, valamint a nyelvvizsgára felkészítés is. A Nemzetiségek Házában nagyobb volumenű
irodalmi estekkel, kiállításokkal, előadásokkal és szerb tánctanítással képviseltetik magukat.
szerb táncház a bánát együttessel

A szegedi szlovákság két szervezete, a nemzetiségi önkormányzat és a régi múltra visszatekintő egyesület együtt biztosítják azt, hogy a
közösség tagjai a lehető legintenzívebb kapcsolatot tartsák a szlovák nyelvvel és a kultúrával a diaszpórában. Ennek érdekében évente
legalább kétszer egy-egy hetes anyaországi tábort szerveznek honismereti és kulturális programokkal. Rendszeresen vendégül látják a
Vertigo Szlovák Színház előadásait, valamint évről-évre novemberben megszervezik a Szlovák filmművészet hetét Szegeden. A nagy események között fiataloknak és felnőtteknek nyelvoktató és szinten tartó órákat tartanak, illetve író-olvasó találkozók keretében a magyarországi, alföldi és szlovákiai kultúra képviselőit
is meghívják. A Szlovák kultúra napja Szegeden rendezvény elsősorban a tagok számára alkalom arra, hogy megmutatkozzanak a közösség előtt, de kétévente ekkor osztja ki a nemzetiségi önkormányzat a Za segedínskych Slovákov díjat is az elmúlt időszak legkiemelkedőbb
közösségi hozzájárulásáért. A felsoroltakon kívül rendszeresek a művészeti, néprajzi stb. kiállítások, és minden évben sor kerül szlovák nyelvű istentiszteletre is. Egyetemi város lévén
a Z pohľadu vedy (A tudomány szemszögéből) sorozat keretében szegedi, hazai és külföldi
a Rendhagyó komlósi tájszótár bemutaója
Szincsok György szerzővel Makai Ildikó beszélget
szakemberek tartanak szlovák témájú tudományos-ismeretterjesztő előadásokat.

Az ukrán közösség nagy gondot fordít irodalmi, zenei, gasztronómiai estek és kiállítások rendezésére, történelmi eseményekről történő megemlékezések szervezésére. Kiemelkedő programjuknak számítanak a Tarasz Sevcsenko-estek és a Holodomor-megemlékezések.
Szoros kapcsolatot ápolnak az SZTK BTK Szláv Filológiai Intézet ukrán szakával, támogatják a hallgatók ukrajnai továbbképzését, valamint ukrán hallgatók szegedi gyakorlatait.
Az Intézettel közösen szervezik meg minden harmadik évben a magyarországi ukrainisták
tudományos konferenciáját, 2017-ben már nyolcadik alkalommal. Jelentős szerepük volt
Ukrajna Tiszteletbeli Konzulátusának 2008. évi megnyitásában Szegeden. Az együttműködés azóta is töretlen. 2015-ben saját énekkart alapítottak Vysyvanky néven, amely új színfolt Szeged nemzetiségi kulturális életében.
ukrán rendezvény a szegedi Dugonics téren

A szöveget összeállította Purosz Alexandrosz, szerkesztette Karsai Attila, Szeged, 2018 január.

