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A HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV OKTATÁSÁNAK ÉS A KISEBBSÉGI
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, INNOVÁCIÓI AZ ANYAORSZÁGI
KAPCSOLATOK RÉVÉN

Bevezetés
A Szentistváni Általános Művelődési Központ sajátságos szerepet tölt be Baja város
északi részén fekvő bajaszentistváni városkörzetben. Az egykor önálló település gazdag
történelmi múltra tekint vissza, hiszen az első írott források már a török világ előtt emlegetik,
a tizenhatodik századi dézsma-lajstromokban.
Albert Sándorné nyugdíjas történelem tanárnő kutatásai alapján megtudhatjuk, hogy az
első, előttünk már név szerint is ismert kántortanító a településen, Fellner János volt, akit
1797-ben fogadott meg a község. (1) Róla pontos adatok vannak, hiszen 1809-ben felépült
Szentistván temploma, amely pontosan dokumentálta a legfontosabb eseményeket, így az
iskolával kapcsolatos aktualitásokat is.
A tizenhetedik század második felében, a török elöl menekülő bunyevác horvátok, elérték
Bácska területét is, és letelepedtek a Baja–Szabadka–Zombor háromszög mentén, így
Bajaszentistvánon is. A település vegyes
lakosságára való tekintettel, az iskola
lehetőséget adott arra, hogy a bunyevác
családok gyermekei tanuljanak a saját
anyanyelvükön is, „illirül”, „dalmátul”,
„rácul”, „bunyevácul”, ahogyan a régmúlt
időkben nevezték őket. Talán az sem véletlen,
hogy az első bejegyzett kántortanító is
beszélte a horvát nyelvet, de egy későbbi,
1892-es jegyzőkönyv is bizonyítja, hogy az
akkori iskolaszék nagy hangsúlyt fektetett a
A szentistváni iskola épülete az 1800-as évek
nemzetiségi nyelv oktatására. A község akkori
végén
jegyzője
Bittermann
Károly
ugyanis,
ekképpen fejtette ki véleményét a nemzetiségi
nyelvoktatással kapcsolatosan: „Mi a tanítóinktól megkívánjuk, hogy lelkiismeretesen töltsék
be a hivatalukat nem csak a magyar nyelv oktatásában, hanem bunyevác nyelven is…” (2.)
Hosszú előkészítések után, 1930. október 31-től a település Baja része lett. Ez új fejezetet
nyitott iskolánk történetében. Bajaszentistvánon ekkor 3266 lakost jegyeztek fel a
népszámlálás során, amelynek 17%-a bunyevác horvát volt.
A húszas-harmincas években a bunyevácok nagy gonddal ápolták hagyományaikat és a
szokásaikat, ám az otthonukon kívül egyre kevesebben beszéltek az anyanyelvükön.
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1930-ban a beírt tanulók közül 66-an vallották magukat bunyevácnak, ám a számuk évről
évre csökkent. Az 1935/36-os tanévben már csak 31-em tanulták a horvát nyelvet, a naplók
tanulsága szerint.
A második világháború után új lendületet kapott a nemzetiségi nyelvoktatás. Ezt tanúsítja
az 1946 elején kiadott tankerületi főigazgatói átirat is, amely így szól: „… a tanítók, átérezve
a rájuk háruló nagy és kötelező felelősség súlyát, minden rendelkezésre álló eszközzel és
módon segítsenek érvényt szerezni a kormányzat és felettes hatóságaik azon
megmásíthatatlan és következetes törekvésének, hogy országunk minden állampolgára
gátlások nélkül, teljes szabadsággal részesülhessen anyanyelvi oktatásban.” (3)
Az átirat és az akkori rendelkezések szellemében Baszentistvánon megnyitotta kapuit az
önálló körpecséttel, önálló gazdálkodással és adminisztrációval ellátott, a magyar nyelvű
általános iskolától elkülönített „délszláv tanítási nyelvű iskola”, amely 1949 júniusában 32
tanulóval zárta a tanévet.
Az ötvenes évek ismert politikai helyzete miatt az önálló délszláv iskola bezárta kapuit, de
a délszláv nyelv oktatására – a magyar iskolába integrálódva – továbbra is mód nyílott.
A
hatvanas
évek
végétől
a
rendszerváltásig a nyelvoktatás fakultatív
módon történt, heti 2-3 órában. Annak
ellenére, hogy az órák egy része hét órától
háromnegyed nyolcig a „nulladik” órában,
illetve a csatlakozó hatodik - hetedik
órában valósultak meg, minden tanévben
volt elengedő jelentkező az akkori
jugoszláv államnyelvnek megfelelő szerbhorvát , horvát-szerb nyelv tanulására.
Az
intézmény
baráti,
szakmai
kapcsolatokat alakított ki a zombori
„Testvériség-Egység Általános Iskolával”,
A Szentistváni ÁMK épülete napjainkban
amely egyik jellegzetessége volt a magyar
kisebbségi nyelv oktatása. A megkötött
Együttműködési Megállapodás szerint, a nevelők szakmai találkozóin, megbeszélésein kívül
sor került a tanulók csereüdültetésére is. Ennek értelmében iskolánk öt „horvát-szerb” nyelvet
tanuló diákja és egy kísérő nevelője részt vehetett a zombori iskola által szervezett
nyaraláson, a napfényes Adrián, míg hasonló létszámmal a zombori iskola tagjai is részt
vehettek a Baja város által felépített úttörőtáborban, Balatonberényben. A sajnálatos
jugoszláviai események miatt ez a kapcsolat a kilencvenes évek elején megszakadt.
A rendszerváltás fordulatot hozott a kisebbségi nyelvoktatásban is.
Horvátország önállósodásával megszületett az új hivatalos államnyelv is. Ez azt jelentette,
hogy a magyarországi horvátok által lakott településeken, így Bajaszentistvánon is, az
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intézménye szakítottak az addigi „szerb-horvát”, illetve „délszláv” nyelv oktatásával és
áttértek a horvát nyelv tanítására.
Új programok, tankönyvek, szótárak, munkafüzetek, segítőeszközök jelentek meg, melyek
útmutatói lettek a kisebbségi nyelvoktatásnak. A pedagógusok hazai és anyaországi
továbbképzéseken vehettek és vehetnek részt, ahol módszertani, nyelvi, nyelvtani, néprajzi,
történelmi ismereteket kaptak, ezzel is segítve az otthoni foglalkozások megtartását.
Az ÁMK-ban jelenleg a tanulók
25%-a tanulja a horvát nyelvet.
Megfelelő a szakmai háttér is, mivel
anyanyelvi szinten beszélő tanítók és
tanárok tanítják a gyermekeket. Több
mint egy évtizede az iskolában
néptánc szakkör is működik, amely
színes
része
az
iskolaélet
mindennapjainak és aktívan veszi ki a
részét
a
helyi
nemzetiségi
hagyományok és kultúra ápolásában.
Ehhez nyújt segítséget az ÁMK
közművelődési
intézményegysége,
amely
sokrétű
programok
szervezésével
járul
hozzá
az
identitástudat erősítéséhez és az
asszimiláció lelassításához.

Iskolánk horvát nemzetiségi tánccsoportjának fellépése a
szentistváni prélón

A bevezetőben leírt nagyon rövid, a helyi horvát nyelv oktatásáról szóló, történeti
áttekintés is bizonyítja, hogy a kisebbségi nyelv oktatásának gazdag múltja van, s ez által
biztos jövője is.
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia Alapú Oktatás, Egyenlő Hozzáférés – Innovatív
Intézményekben pályázat elnyerésével az ÁMK új lehetőségeket, anyagi és erkölcsi hátteret
kapott a horvát nyelv oktatásának megújítására, korszerűbbé tételére.
A horvát nyelvet tanító pedagógusok és közművelődési szakemberek innovatív programot
dolgoztak ki, amely konkrét anyaországi, testvérvárosi kapcsolatok révén kívánja
hatékonyabbá tenni az intézményünkben folyó horvát kisebbségi nyelv oktatását.

_____________________________________________________________________________
Felhasznált irodalom:
1. Albert Sándorné Lehoczky Sándor - „ A bajaszentistváni általános iskola története a kezdetektől 1963-ig”
Bajapress Kft. 1997.
2. Ugyanott
3. Ugyanott
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Az önálló intézményi innováció megvalósításának közvetlen
előzményei és eddigi tapasztalatai
A TÁMOP 3.1.4. projekt elnyert pályázati rendszerének megfelelően lehetőségünk nyílott
konkrét anyaországi szakmai együttműködés kialakítására az Eszéken működő Horvátországi
Magyar Oktatási és Kulturális Központtal, illetve a labini Ivo Lola Ribar Általános Iskolával.
Amit Eszékről tudni kell

Eszék város címere

Eszék Horvátország negyedik legnagyobb városa Zágráb, Split
és Rijeka után. Lakosságának száma százezer feletti. Történelmi
múltja a római korba vezet vissza, az írásos emlékek Mursa néven
emlegetik. A középkor korai szakaszában, Imre magyar-horvát
király /1196-1204/ rövid uralkodása alatt „forum ac portus Ezeek”
(1) néven szerepel a település egy 1196-ban készült királyi
iratában, amely jelentős kereskedelmi központként emlegeti a
Dráva folyó menti várost. Fejlődése, arculatának kialakulása
leginkább két magyar nemesi családhoz, Kórógyiakhoz és
Rozgonyiakhoz kötődik. Szabad királyi város státuszát 1809-ben
kapta és erős gazdasági, infrastrukturális, kulturális és jogi
háttérrel, „Szlavónia metropolisa” –ként tartják számon a korhű
dokumentumok.

A magyar–horvát történelmi együttlétet, a közös sors felvállalását számos esemény, írásos
emlék, építmény, muzeális értékű tárgy, és a hitélettel kapcsolatos dokumentum bizonyítja.
Eszék környékén a Drávaszögben, több magyar ajkú település létesült, ahol ma is őrzik a régi
hagyományokat.
„Talán Vörösmart, Hercegszöllős és Laskó, esetleg Kopács voltak a Dráva-szögben azok a
települések, ahol István király rendeletére az alattvalók a környező kilenc falu segítségével
először építettek kőtemplomot. – írja Lábadi Károly az „Istennek népei a Dráva-szögben „
című művében. (2) Az említett településeken kívül történelmi múlttal rendelkező magyar
faluként említhető még Csúza, Sepse, Kő, Karancs, Kórógy, Lacháza,, Dárda, Bellye, Daróc,
Pélmonostor, Darázs, Kiskőszeg Szentlászló, is.
„A horvátországi magyarság nagy többsége EszékBaranya
megye és Vukovár-Szerémség megye
területén él, aminek következtében majdnem kizárólag
csak ezeken a területeken nyilvánul meg a magyar
nyelven történő oktatás valamilyen formája.„ - állapítja
meg a Magyar–Horvát Kisebbségvédelmi Vegyes
Bizottság V. ülésének jegyzőkönyve. (3)
Figyelembe véve a horvátországi magyar
nemzetiség igényeit, 2000-ben jelentős magyarországi
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segítséggel elkészült a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ, ahol az
óvodától az érettségiig folyik a magyar nemzetiségi nyelv oktatása. A diákok, a gimnáziumon
kívül vendéglátó ipari–szállodai és bolti eladói ismereteket is elsajátíthatnak anyanyelvükön.
Innovációs törekvéseink során felismertük, hogy az intézményünkben folyó nemzetiségi
nyelvoktatás és az eszéki központban folyó magyar nyelvű oktatás céljai és feladati között
számos hasonlóság van, így mindenképpen szükséges a szakmai alapokon nyugvó
megbeszélésekre és tapasztalatok átadására, átvételére.
Ezt bizonyítja a Horvátországi Magyar Tannyelvű Általános Iskolák Tantervének
bevezetője, amely így szól:
- A magyar nyelv és irodalom oktatásának alapvető célja felkészíteni a tanulókat a nyelvi
kommunikációra, valamint az anyanyelvi kultúra és az irodalmi műveltség
megalapozására.
- Elérni, hogy a tanulók tiszteljék és szeressék anyanyelvüket, ápolják anyanyelvi
örökségüket, ápolják a hagyományokat. (4)
Ennek értelmében, hosszabb előkészítő munka után, 2010. március 16-án iskolánk 24
horvát kisebbségi nyelvet tanuló és a TÁMOP-os projektbe bevont tanulója öt nevelő
kíséretében meglátogatta az eszéki Magyar Központot.

A küldöttségünket Kucsera Bandi igazgató fogadta, aki bemutatta az intézményt. A
nevelők és a tanulók körbejárták az épületet, megtekintették a kollégiumot, az általános
iskolát és az óvodát, a központ felszereltségét.
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Séta az eszéki Magyar Központban

A pedagógusok szakmai eszmecserét folytattak az eszéki kollégákkal, akik megmutatták
az iskolai dokumentumaikat, a tanterveket, a tanmeneteket, haladási naplókat, óravázlatokat.
A gyerekekkel együtt megtekintettek egy magyar nyelvi órát is a negyedik osztályban.
Különösen érdekes volt a horvát nyelvet tanító nevelőink számára megismerni az 1-8.
osztályokban oktatott témaköröket a kezdő írás és olvasástól a nyolcadikos szóbeli és írásbeli
kifejezőkészségek fejlesztéséig magyar nyelven. A mi nemzetiségi nyelvoktatásunkhoz
hasonlóan itt is nagy hangsúlyt kapnak azok a kulcskompetenciák, amelyek előreviszik a
nevelő-oktató munkát. A
korosztálynak
megfelelő
nyelvtani
és
irodalmi
ismereteken túl feladatként
fogalmazódik meg a tanulók
érzéki
és
erkölcsi,
a
médiakultúra, a magán-és a
közéleti kommunikáció, az
ítélőképesség
és
a
véleménynyilvánítás
fejlesztése,
valamint
az
információszerzés különböző
lehetőségeinek kihasználása,
az önálló tapasztalatszerzés,
Óralátogatás
az
önálló
tanulás
és
önművelés.
Örömmel vettük tudomásul, hogy az eszéki intézmény programjában lefektetett alapelvek
összecsengenek a mi pedagógiai programunkban szereplő megállapításokkal. Példaként
említhető a következő idézet:
„A gyermekirodalmi alkotásokban művészien ábrázolt társadalmi, lélektani, metafizikai
állapotok megismertetése a tanulókkal, s felhívni a figyelmüket a szóban forgó alkotások
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hatására a nemzet fennmaradásával, a társadalom életével, a közösségi tudattal kapcsolatos
kérdések magfogalmazására a magyarok és horvátok által lakott térségeken.” (5)
A nyelvoktatással kapcsolatos szakmai
megbeszélések során szót ejtettünk a kultúra és
a hagyományápolási tevékenységről is. Az
aktuális idő kapcsán, megtekintettük az eszéki
iskola március 15. kapcsolatos megemlékezés
forgatókönyvét,
illetve
az
1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc emlékére
készített
dekorációkat.
Az
eszéki
iskolalátogatás módot adott arra is, hogy a bajai
tanulók megismerkedhessenek az ott tanuló
magyar
gyermekekkel,
beszélgessenek
egymással, barátkozzanak.

A szakmai találkozó után megtekintettük Eszék nevezettségeit, történelmi emlékeit, az
óvárost és az erődöt, valamint a Dráva-parti sétányt.

Útban hazafelé egy kitérővel megálltunk a Kopácsi rétnél, a mocsári madarak óriási
rezervátumánál, Európa egyik jellegzetes természetvédelmi területénél, ahol számtalan és
ritka növényi és állati fajok sokasága él.
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Amit Labin városáról tudni kell
A
Bajai
Horvát
Kisebbségi
Önkormányzat
kezdeményezésére, illetve a Horvát Köztársaság Budapesti
Nagykövetségének segítségével Baja város Önkormányzata
2005-ben Együttműködési Megállapodást kötött az Isztrián
fekvő Labin városával.
A testvérvárosi kapcsolatok széles skáláján előkelő helyet
foglal el a két város oktatási intézményeinek szakmai
együttműködése is. Így került a Szentistváni ÁMK közvetlen
Labin város címere

szakmai és baráti kapcsolatba a labini „Ivo Lola Ribar”
Általános Iskolával.

„Labin az Istriai félsziget keleti
részén, a Közép –és Kelet-Európa
érintéspontjánál,
320
méteres
tengerszinti magasságban, a 19. század
végéig még kicsiny halászfalu, ma már
naponta 10.000 turistát befogadó Rabac
– menti dombságban fekszik, amely
lágy mediterrán éghajlatával, pártalan
természeti
szépségeivel,
gazdag
kulturális és történelmi értékeivel, az
isztriai emberekre jellemző szeretetével
igazi látványossággá nőtte ki magát.” – írja az egyik Isztriáról szóló turisztikai kiadvány. (6)
A településsel kapcsolatos első írásos emlékek krisztus után 285-ig mennek vissza, amikor
Albona néven említik. 788-ban a frankok vették át az uralmat Labin felett, akik bevezették a
feudális rendszert. A horvát törzsek ekkor kezdték benépesíteni e területet. 1420-ban a
velenceiek uralma alá került, akik a város felvirágoztatását hozták. A velenceieket az
osztrákok, majd a franciák követték. 1813-ban az osztrákok visszavették a területeket és
megnyitották az első szénbányákat, amelyek egészen a huszadik század utolsó évtizedéig
kisebb-nagyobb kapacitással működtek. Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása után
Mussolini foglalta el a térséget, továbbfejlesztve a szénbányászatot.
Tudni kell, hogy a labini bányászok 1924-ben fellázadtak az idegen uralom ellen, fegyvert
fogtak és -ha csak pár napra- kikiáltották a Labini Köztársaságot. Az olaszok vérbe fojtották a
felkelést. A helyiek ezt az eseményt a fasizmus elleni küzdelem első igazi harcának tekintik
Európában.
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E város híres szülöttje volt Matija Vlačić Ilirik, a 16. századi
protestantizmus odaadó híve, teológus és történész, Luther Márton
közvetlen munkatársa.
A „város a dombon”- ahogyan még mai is sok helyütt nevezik,
igazi látványossága az Óváros, amely jellegzetes szűk középkori
utcáival, a velenceiek építészeti stílusával, a tengerre néző páratlan
panorámájával,
múzeumaival,
vendéglátó
egységeivel az
idelátogatók kedvenc paradicsomává vált. A turisták nemcsak a „Kék
zászló” nemzetközi díjjal kitüntetett a „Kvarner gyöngyszemének”
elnevezett Rabac páratlan tisztaságú tengerében lubickolhatnak,
hanem bolyonghatnak, túrázhatnak a Labin környéki erdős, ligetes
dombokban is.
A 12000 főt számláló Labin lakossága vegyes összetételű. Az őshonos horvátokon kívül
jelentős az itt élő olasz népcsoport is. /6-7%/ Jellemző, hogy a labiniak a horvát nyelvjárás
egyik ritkán használt tájszólását a „ča”-t használják még ma is.
Az elmúlt pár évben Baja és Labin kapcsolata intenzívebb és konkrétabb lett.
Az együttműködést támogatva, és a TÁMOP 3.1.4. pályázati rendszer lehetőségeivel élve,
iskolánk pedagógusokból és közművelődési szakemberekből álló küldöttsége 2010. április 22től 25-ig szakmai látogatást tett a labini Ivo Lola Ribar Általános Iskolában.

Küldöttségünket Miro Alilović, a labini Ivo Lola Ribar Általános Iskola igazgatója fogadta

A látogatás során megismerkedtünk a labini iskola nevelő-oktató munkájával, betekintést
kaptunk az intézményi dokumentumokba, tájékoztatást hallgattunk meg az órán kívüli
tevékenységről, a kulturális életről, és egyéb aktivitásokról.
A szakmai megbeszéléseken túl horvát anyanyelvi, matematika, nemzetiségi olasz és
angol nyelvi órákon tanulmányoztuk az ott alkalmazott pedagógiai módszereket, eszközöket,
tankönyveket és egyéb segédeszközöket.
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Találkozás a labini kollégákkal

Matematika órán

Megtudtuk, hogy az intézmény aktívan veszi ki a részét a város kulturális és turisztikai
életének alakításában, természeti szépségeinek és környezetének megóvásában, a sportolási
lehetőségek kihasználásában.

Tapasztalatok összegzése az óralátogatások után

Ajándékozás
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Labini városnézés

A labini Polgármesteri Hivatalban

Iskolánk tizenkét tagú delegációját fogadta és köszöntötte Labin város Alpolgármesterasszonya. Az eltöltött napok szakmai programjain túl, a bajai nevelőknek módjukban állt
kirándulni az Isztrián, megcsodálni Pula, Rovinj és Poreč nevezettességeit, gyönyörködni az
Adriai tenger szépségeiben.

Kirándulás Pulában és Rabacon
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A labini utazáson részt vettek: Osztrogonácz József igazgató, Lantos Kornélia a TÁMOP
3.1.4. projekt helyi vezetője, Nagyné Karmó Valéria, Siposné Borsay Mariann tanítók,
Perlerné Bencsik Zsuzsa és Ispánovity Rozália angol szakos tanárnők, Földiné Varga Kata
magyar nyelv és irodalom tanárnő, Kanyóné Kovács Julianna matematika szakos pedagógus,
Csicsorné Polyák Judit és Batinkov Mária horvát nyelvet oktató nevelők, Gugán Antal
közművelődési szakember és Schaffler Erika gazdasági szakember.

Összegezésként elmondható, hogy a Horvátországban tett szakmai látogatás, az ott
szerzett tapasztalatok jó alapot adnak az iskolánkban folyó nemzetiségi horvát nyelv
tanításának továbbfejlesztéséhez, megújításához. Az ilyen jellegű együttműködést a
továbbiakban is folytatni fogjuk, kibővítve azt más pedagógiai munkánk más területeivel is.
Meggyőződésünk, hogy az intézmények a tanulói szintet is érintő innovatív tevékenysége,
közös munkálkodása hozzájárul a két ország jó szomszédi viszonyainak további erősítéséhez,
a testvérvárosi kapcsolatok szélesítéséhez.

Felhasznált irodalom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eszék történelem, kultúra művészet, természeti szépségek –Turizmus és örökség könyvsorozat, Zágráb, 2004.
Lábodi Károly: Istenek népei a Dráva-szögben – TIMP Kft. , Zágráb, 2000
Magyar Horvát Kisebbség Védelmi Bizottság V. Ülésének Jegyzőkönyve – Eszék, 2001. I. 25-26.
A magyar nyelv és irodalom általános iskolai tanterve – Zágráb, 2010. január 19.
Ugyanott
Labin – Rabac –Turistička zajednica grada Labina , Labin 2010.
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Kisebbségi nyelvek védelme az Európai Unióban, Magyarország szerepe a
kisebbségi nyelvek oktatásának biztosításában
„Az Európai Parlament már 1981-ben felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unióban
mintegy 300 millió olyan állampolgár él, akinek anyanyelve egy regionális vagy kevésbé
beszélt nyelv – írja Vizin Balázs az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa, majd
hozzáteszi:
„… Az 1994-ben elfogadott, az „Az európai Közösség nyelvi és kulturális kisebbségeiről”
szóló parlamenti határozat kinyilvánítja, hogy a Parlament egyik feladatának tekinti a
tagállamok kultúráinak felvirágoztatását, a nemzeti és regionális sokszínűség tiszteletben
tartását, ezen belül Európa nyelvi örökségének megőrzését, beleértve a kevésbé használt és
kisebbségi nyelvek támogatását, mivel az Unió nyelvi sokszínűségének megőrzése és
fejlesztése kulcseleme a demokratikus és békés Európa megteremtésének.” (1)
E felfogáshoz, illetve a Magyarországon honos kisebbségek nyelvhasználati jogainak
érvényesülését szolgáló nemzetközi dokumentumhoz, a Regionális vagy Kissebségi Nyelvek
Európai Chartájához a Magyar Köztársaság az elsők között csatlakozott, és 1992-ben aláírta,
majd 1995-ben ratifikálta azt.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeknek a társadalomban betöltött helyzetét az
Alkotmány (1994. évi XX. törvény) 68.§-a rögzíti, kimondva, hogy a Magyar Köztársaságban
élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezők. Az
Alkotmány garantálja a kisebbségek számára a kollektív részvételt a közéletben, helyi és
országos önkormányzatok létrehozását, saját kultúrájuk ápolását, az anyanyelv használatát, az
anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény megalkotása, illetve többszöri
módosítása megteremtette a szükséges összhangot a kisebbségi törvénnyel és meghatározta a
kisebbségi nyelvoktatás feltételeit.
A magyarországi szabályozásban nem a „regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélő
személy” definíciója alapján határozták meg a nyelvi jogok alanyát, hanem a „nemzeti és az
etnikai kisebbségekhez” való tartozás szerint.
„Az anyanyelv átörökítésében, a nemzetiségi szocializáció folyamatában, a tanulók
későbbi önbesorolásában felértékelődött az iskola szerepe. A nyelv újratanulását – immár a
korszerű, irodalmi nyelvét, s ezzel a nyelvhasználat előtt álló tér kiszélesedést –
eredményezheti az oktatásban folyó átalakulás. A nyelvi jogok gyakorlati alkalmazása a
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kisebbségek anyanyelvhasználatában, a nyelvvesztés folyamatának lassításában, a kisebbségei
anyanyelvek használatát igénylő intézmények alakításában jótékony változásokat hozott,
amelyek továbbvitele az utóbbi évtizedekre jellemző gyors ütemű nyelvvesztés megállítható,
illetve visszafordítható”- írja Demeter Zayzon Mária egyik szakmegállapítása.(2)
Az iskolai nyelvoktatás szerepét értékeli fel a már említett TÁMOP 3.1.4. projekt is,
amely a megfelelő uniós és hazai törvényszabályozás hátterével lehetőséget nyújt arra, hogy a
Szentistváni ÁMK is csatlakozzék az oktatásban folyó átalakuláshoz, és indokolttá teszi a
kisebbségi horvát nyelv tanításának, a helyi kultúra és hagyományok ápolásának megújítását,
a nyelvvesztés lassítása, megállítása érdekében.

___________________________________________________________________________
Felhasznált irodalom:
1. Vizin Balázs: Az Európai UNIO és a Kisebbségi nyelvek – MTA Kisebbségkutató Intézet , Budapest
2. Demeter Zayzon Mária : „ A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai”
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Az innovációt kidolgozó fejlesztők, az innováció humán erőforrása
Az a nemzetiségi horvát nyelv oktatásához, a kisebbségi hagyományok ápolásához, a
Baja- Labin testvérvárosi kapcsolatok alakításához, az ilyen irányú innovatív tevékenységhez
megfelelő szakember gárdával rendelkezik.
Az intézmény igazgatója Osztrogonácz József horvát nyelv történelem középiskolai szakképesítéssel rendelkezik, emellett a
Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke, a bajai és az Országos
Horvát Önkormányzat tagja.
Csicsorné Polyák Judit horvát-biológia szakos nevelő, fejlesztő
pedagógus, az ismert pécsi „Baranya Táncegyüttes” egykori oszlopos
tagja, szólótáncosa és énekese, az iskolai hagyományőrző szakkör
vezetője.

Batinkov Mária horvát -orosz- német nyelv szakos tanár, az iskolai
nyelvi munkaközösség vezetője.

Gugán Antal, horvát nemzetiségi tanító, közművelődési és
számítástechnikai szakember, az ismert „Čabar” zenekar tagja.
Mind a négy pedagógus, kellő szakmai tapasztalattal, megfelelő ismerettel rendelkezik,
ugyanakkor anyanyelvi szinten beszéli a horvát nyelvet.
A szakemberek a TÁMOP 3.1.4. projekt ideeső szabályozása értelmében elkészítették az
innováció kidolgozásának ütemtervét, és a gazdasági vezető bevonásával a pénzügyi
ütemtervet. Kijelölték egy-egy részterület kidolgozásának felelősét és határidejét, beszerezték
a szakirodalmat, részt vettek az említett szakmai horvátországi intézménylátogatásokon.(1)
Szoros kapcsolatot alakítottak ki a helyi projekt vezetőjével, aki rendszeresen segítette és
ellenőrizte az adminisztrációs munkát.
Felmérték a horvát nyelvet tanuló diákok szociokulturális hátterét, az otthonról hozott
nyelvi tudást, a szülők kisebbségi hovatartozását és identitástudatát, támogatói készségét.
Szorosan
együttműködtek
az
ÁMK-hoz
tartozó
óvodák
nemzetiségi
óvodapedagógusaival, kikérték a véleményüket az innovációval kapcsolatosan.
Részt vettek a Pedagógiai Művelődési Program és a Helyi Tanterv átdolgozásában, az
Esélyegyenlőségi Terv aktualizálásában, illetve a Középtávú Közművelődési Koncepció
megfogalmazásában.
Rendszeresen beszámoltak a nevelőtestület és a Szülői Szervezet előtt az innovációs
folyamatokról.
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Az innováció megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési –
oktatási céljaihoz
Az ÁMK nevelési – oktatási céljai és feladati között szerepel a kisebbségi nyelv
megőrzése, a nemzetiségi csoportok megmaradásának kulcsfontossága, a hagyományok és a
kultúra ápolása, az eltérő kultúrák megismerése és tiszteletben tartása, a másik ember iránti
tolerancia betartása.
Ezért a multikulturális nevelés cél is, eszköz is egyben, amely által a tanulók megtanulják
kezelni azt a sokszínűséget, amellyel az életben találkoznak.
Ennek értelmében az új ötleteket, módszereket, az innovációs törekvéseinket, a
kulcskompetenciák figyelembevételével a következő területeken kívánjuk megvalósítani:
- horvát nyelvi tanóra
- tanórán kívüli tevékenység / horvát hagyományőrző szakkör
- horvát nyelvi tábor
- közművelődési tevékenység

____________________________________________________________________________
Lábjegyzet:
1. A dokumentumok és a jegyzőkönyvek a helyi TÁMOP-os iktatásban megtalálhatók
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Az innováció tartalma
HORVÁT NYELVI TANÓRA:
-Az innovációban részt vesznek a TÁMOP 3.1.4. projektbe bevont 2a. osztály, illetve az 5a.
osztály horvát nyelvet tanuló diákjai.
-Az innovációt végrehajtják a horvát nyelvet tanító pedagógusok: Csicsorné Polyák Judit és
Batinkov Mária.
- Heti óraszám: 4. óra
A nemzetiségi kisebbségi csoportok megmaradásának kulcsfontosságú része a nemzetiségi
nyelv megőrzése, mivel ez a saját kultúra, a hagyományok közvetítője, s az identitás egyik
legfontosabb támpontja.
A nyelvi megmaradást több tényező segíti és gátolja – a nyelv átörökítésében fontos,
meghatározó szerep jut a családnak, az iskolának, a helyi közösségeknek, a médiának, a
kisebbségi politika alakulásának.
Az európai uniós integráció megköveteli az eltérő kultúrák megismerését, tiszteletben
tartását, a másik ember iránti toleranciát. A pedagógusok mindennapi munkájuk során
szembesülnek a diákok kulturális sokszínűségével. Egyre növekvő igényük van arra, hogy a
szakmai képességek között legyenek olyan kompetenciák, amelyekkel kezelni tudják ezt a
sokszínűséget.
Ezért a multikulturális nevelés cél is, eszköz is a különböző kultúrájú népesség
integrálására. A tanulók megtanulják kezelni azt a sokszínűséget, amellyel a nemzetközi
közösségekben is találkoznak, illetve olyan verbális és nonverbális készségeket fejlesztenek
ki, amelyek megalapozzák a különböző kultúrájú emberekkel való együttműködést.
Új ötleteinket, módszereinket a kulcskompetenciát figyelembevételével három területen
kívánjuk bevezetni és alkalmazni. Ezek a következők:
-

a horvát nyelvi tanórában
a horvát szakkörön
a nyelvi táborban

A horvát nyelvi órákon:
1 – 8. osztályig fontos szerepet kap az óra eleji ráhangolás játékos formában. Az eddig
használt módszereken túl, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve alkalmazzuk a
differenciálást, hiszen a gyerekek képességei nem egyformák. Az aktív tanulást biztosító
kooperatív technikák alkalmazása lehetővé teszi a gyerekek számára különféle képességeik
fejlődését. Ezen túlmenően az egyéni és frontális munkán kívül bevezetjük a páros és
csoportmunkát is.
Ezek alkalmazásával hatékonyabb fejlesztés érhető el a beszédértés, a beszédkészség, az
olvasásértés, a szövegértés és az írás területén.
A tanórák során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő
emberek és a kultúrájuk, hagyományaik, valamint általában más nyelvek és kultúrák
megismerése iránti motiváció.
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Alsó és felső tagozaton az eddig alkalmazott tanítás – tanulási módszereket a következő
eljárásokkal bővítjük. (A megnevezett eljárások tartalma életkori sajátosságokhoz
alkalmazkodik)
- szóforgó (szókincsfejlesztésre szolgáló csoportos játék a gyerekek szavakat raknak
láncba, a szó utolsó betűjével kezdődik az új szó)
- vak kéz (szövegértést, gondolkodást, memóriát, olvasást, tanulást fejlesztő
csoportgyakorlat
Ez a gyakorlat új anyag feldolgozásánál és ráhangolódásnál használható.
Rövid leírás:

összevágott szöveg - PUZZLE

Feladat: a.) a tanulónak össze kell rakni
b.) egyénileg elolvasni
c.) csoportforgóban megbeszélni, megoldani (lefordítani magyarra)
- csoportmozaik (gondolkodást, olvasást, tanulást fejlesztő módszer)
a,

Egyéni olvasás, értelmezés

b,

Csoportmegbeszélés, vázlatkészítés

c,

Csoportbemutató (mindenki részt
vesz benne)

Dobj egy kérdést! (Papírra írt
kérdés a másik csapattól)
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d,

-

Feladatlap – egyéni
(összefoglalja a feldolgozott anyag
tudnivalóit)
Vendégeskedés (Csoportfejlesztést szolgáló gyakorlat)

Csoportos olvasás, értelmezés
(1 tanuló olvas a többi hallgatja)

Egy tanuló marad a saját
csoportjában, négy tanuló átmegy a
másikba. Az egy maradó a
házigazda, ő tanít.

A négy tanuló visszamegy az
eredeti csoportjába és az ott maradt
házigazdának megtanítják a másik
csoport anyagát.

A horvát nyelv tanulásából adódik, hogy a tanulók megismerkednek a horvát nemzetiségi
kultúrával, hagyományokkal.
Ennek megvalósítása a tanóránkon a nyolc évfolyamon folyamatosan bővül, kiegészül.
Alsó tagozaton hangsúlyt kapnak a népi kiszámolók, mondókák, versikék, egyszerű népi
gyerekjátékok, melyekben helyet kapnak a helyi bunyevác jellegzetességek is.
Felső tagozaton a magyarországi horvátok jellegzetes népviseleteivel, népszokásaival,
népdalaival és néptáncosaival ismerkednek meg. Hangsúlyt fektetünk minden területen belül
a bunyevác jellegzetességekre.
2010 tavaszán Labin városában jártunk tanulmányúton.
Az „Ivo Lola Ribar” testvériskolában óralátogatásokat tettünk ötletbörze céljából. Az
iskolában angol és olasz nyelvet tanítanak, az utóbbit nemzetiségi nyelvként ugyanúgy, mint
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mi a horvát nyelvet. Az órákon látottak és tapasztaltak megerősítettek bennünket, abban, hogy
a nemzetiségi nyelv tanítása hatékonyabb, ha a tanítás – tanulás folyamata új technikákkal,
módszerekkel, eljárásokkal gazdagított és színesített.
HORVÁT SZAKKÖRÖN (TANÓRÁN KÍVÜL)
Intézményünk munkaprogramjában fontos szerepet kap a nemzetiségi kultúra ápolása,
megőrzése és bemutatása tanórán kívül is szakköri keretben. Tanulóink heti rendszerességgel
látogatják a horvát néptánc szakkört.
Ennek célja: a magyarországi horvátok népdalainak, néptáncainak, népszokásainak és
hagyományainak megismerése, felelevenítése, színpadra vitele, városi rendezvényeken való
bemutatása folyamatos gyakorlással fejlődik a tanulók mozgáskoordinációja, ritmusérzéke,
testtartása, esztétikai érzéke, más kultúrák iránti toleranciája.
Mivel élő testvériskolai kapcsolatunk van a labini „Ivo Lola Ribar” általános iskolával a
mi szakköri tevékenységünket szeretnénk kibővíteni az anyaországi, ezen belül az isztriai,
konkrétan labini népdalokkal, néptáncokkal, népszokásokkal és hagyományokkal.
Ugyanakkor a labini diákok is megismerkednének a mi bunyevác kultúránkkal.
A tanórán kívüli tevékenységünkbe tartozik még a Horvát Nemzetiségi Nap szervezése,
megrendezése tanulóinknak.
Ennek keretében a következő tartalmak kapnak teret:
-

Rendszeresen látogatjuk a Szentistváni Bunyevác Tájházat a Csávolyi Bunyevác
Múzeumot, ennek során tanulóink megismerik a régi bunyevác építészetet, bútorokat,
szerszámokat, használati eszközöket, valamint a népviseletet. Részt veszünk a bátyai
nemzetiségi gyermektalálkozón.

-

Benevezünk a területi horvát szavalóversenyen, ezzel is bővül tanulóink ismerete a
Magyarországi és anyaországi költők tekintetében.

-

A pécsi Horvát Színház báb – és színházi előadásait nagy kedvvel látogatják
tanulóink. Ezzel fejlődik szókincsük, esztétikai érzékük. Megismerik a híres bunyevác
színdarabíróink műveit. Komplex módon képet kapnak a bunyevác kultúráról,
hagyományokról és a nyelvről.

-

Gyermekeink nyelvi tudásukról a megyei horvát vetélkedőn adnak számot.

-

Két évente kerül megrendelésre a Bács-Kiskun megyei nemzetiségi gyermek – és
ifjúsági fesztivál. Jó helyszín szakköröseinknek arra, hogy bemutassák ének – és
tánctudásukat.

-

Kettő kiemelt helyi kulturális rendezvényünk van: a Szentistváni préló és a Márkónap, ahol nemcsak gyermekeink hanem magyarországi és anyaországi kulturális
csoportok is szerepelnek. Mivel több generációt érint (óvodások, általános iskolások,

- 20 -

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben
TÁMOP 3.1.4/08/2. – 2009-0094
Szentistváni Általános Művelődési Központ
Baja, Dózsa György út 131-133., 6500
E-mail:
szamk@fibermail.hu; titkarsag@szamk.hu
WEB:
http://www.szamk.hu
:
79/325-422

felnőttek) – szorosan kapcsolódik és beleolvad e két program intézményünk
közművelődési tevékenységébe.

A felsorolt tartalmakat szeretnénk azzal kibővíteni, hogy testvérvárosi kapcsolataink is
helyet kapjanak bennük. (eszéki, zágrábi, labini etnográfiai múzeum és színházlátogatás
kezdeményezése)
Ennek eredményekképpen megalapozzuk gyermekeinkben a különböző kultúrájú
emberekkel való együttműködést, hatékonyabbá tesszük az iskolánkban folyó nemzetiségi
nyelvoktatást, multikulturális nevelést.
NYELVI TÁBORBAN
Felső tagozatos tanulóink évek óta részt vesznek a Bács-Kiskun megyei horvát nyelvi
olvasótáborban Hercegszántón („Horvát nyelv nyári iskolája”). Mivel nagy sikere van,
hasonló jellegű tábor indítását kezdeményezzük. Ezzel kapcsolatban a tavaszi labini
testvériskolai látogatásunk során felvetettük az ottani kollégáknak az ötletet és közösen
összeállítottuk a nyelvi tábor programját bajai és labini helyszínre vonatkozóan. Azért így,
mert ez nyelvi cseretáborként működne éves váltásban.
Bajai tábor tematikája:
-

csoportos foglalkozások nyelvi irodalmi témakörben
csoportos foglalkozások néprajzi, népművészeti témakörben
egybekötve
néptánc és népdaltanulás
táncház a táborlakóknak
látogatás a Bunyevác tájházba és a Türr István Múzeumba
fürdés a Sugovicán
hajókirándulás a Dunán
utazás kisvasúttal a gemenci erdőbe

-

vetélkedővel

Labini tábor tematikája:
Illeszkedik a bajai tematikához a csoportos foglalkozásokat illetően (a bajai horvát
bunyevácok, labini az isztriai horvátok néprajzát foglalja magában)
-

hajókirándulás az Adrián
az amfiteátrum megtekintése Pulában
első horvát írásos emlék (Bašćanska ploča) megtekintése Báskában
fürdés az Adrián
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A nyelvi táborok célja a horvát nyelv intenzív tanulása nyelvi közegben tanulóink
számára, valamint a hazai és anyaországi kultúra népművészet, naprajz, népdal, néptánc
irodalom témakörből ismeretek szerzése.
Testvériskolánk célja a bajai táborozással, hogy tanulóik megismerjék a diaszpórában élő
horvátok népművészetét, hagyományaikat, segítsék diákjainkat a horvát nyelvi kommunikáció
hatékony fejlődésében.
Közös céljaink: - testvériskolai kapcsolatunk szorosabbá tétele.
-

a tanulók multikulturális érzékenységének, toleranciájának fejlesztése
Magyarország és Horvátország részletesebb megismerése
a két intézmény kollégáinak hatékony együttműködése és tapasztalatcseréje

AZ INNOVÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZKÉSZLET BEMUTATÁSA
Tanórákon :
-

nyelvi tankönyvek , szótárak
az új módszerekhez, eljárásokhoz szükséges feladatlapok, Puzzle, CD –k, magnók,
digitális táblák, projektorok, képanyag, térképek, kiegészítő ismeretterjesztő könyvek

Horvát szakkörön (tanórán kívül)
- a tanórákon használatos eszközök
- élő zene
- néprajzi bemutató készlet
- régi fotográfiák, hangfelvételek
Az innovációhoz szükséges eszközkészlet bemutatása
Tanórákon:
-

nyelvi tankönyvek, szótárak
az új módszerekhez, eljárásokhoz szükséges feladatlapok, Puzzle, CD – k, magnók,
digitális táblák, projektorok, képanyag, térképek, kiegészítő – ismeretterjesztő
könyvek

Horvát szakkörön (tanórán kívül)
-

a tanórákon használatos eszközök
élő zene
néprajzi bemutató készlet
régi fotográfiák, hangfelvételek
CD – k, magnó

Nyelvi táborban:
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-

szótárak, kazetták - , CD – s magnó , TV
filmek
kamera, fényképezőgép
nyelvi játékok
képanyag
térképek
sportszerek
képeskönyvek

Mérés, értékelési eszközök bemutatása
A tanulók nyelvi tudásszintjét folyamatos méréssel kísérjük figyelemmel. Az ehhez
szükséges mérési, értékelési eszközökkel a következő területeket érintjük:
-

szókincs
olvasás -, kifejezőkészség
nyelvi kifejezőkészség
szövegértés
fordítási készség

Az egyes területeken használatos mérési, értékelési eszközeink a következők:
-

1 – 8. osztályig – nyelvi feladatlapok a minimum szókincs mérésére
2 – 8. olvasás -, íráskészség méréséhez szükséges feladatlapok, könyvek
5 – 8. szövegértési feladatlapok
5 – 8. beszédkészség mérése – szóbeli feladatokkal. (pl. képleírás, párbeszéd)
8. osztályban év végén az összes mérési területet érintő komplex kisérettségi
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NEMZETISÉGI NÉPISMERET:
A kisebbségi oktatásban a nyelv oktatása mellett kiemelt helyen szerepel a hazai
kisebbségek történelmének, hagyományainak, művészetének és irodalmának, összefoglalóan
a kisebbségi népismeret műveltségi kompetenciájának oktatása.
Célja:
- A horvát kisebbségi identitástudat erősítése
- A kultúrához kötődő pozitív érzelmek kiaknázása
- A lakóhely múltjának, hagyományainak megismerése
- Értékőrzés és értékmentés
- Nyelvi szókincs és kifejezőkészség fejlesztése
- Közösséghez tartozás érzésének erősítése,
- Anyaország, testvérváros történelmi múltjának és jelenének, földrajzának megismerése
A kisebbségi népismeret általános témakörei:
a.) A kisebbségek nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája:
- nyelvhasználati sajátosságok, bunyevác tájszólás
- vizuális kultúra, bajai és Baja környéki horvát művészek bemutatása, munkáik
megismerése
- ének-zene és tánckultúra
- hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek megismerése
- szociológiai és település-földrajzi viszonyok
b.) A kisebbség történelemformáló és kultúraformáló szerepe :
- a kisebbség magyarországi történelme
- a kisebbség irodalma
- az anyaország irodalma
c.) Kisebbségi és állampolgári jogok:
- kisebbségek jogai Magyarországon
- a kisebbségek intézményrendszere
- nemzetközi kapcsolatok
Általános fejlesztési követelmények:
1-6. évfolyam
- A tanuló tudjon ismereteket meríteni különböző forrásokból, népcsoportjáról, ismerje
családja és környezete kisebbségi kötődéseit, zenei és tradicionális népi kultúráját,
nyelvhasználati sajátosságait.
- Ismerje a kisebbség szimbólumait, ünnepeit.
- Ismerje kisebbsége regionális és országos elhelyezkedését.
- Ismerje kisebbsége anyaországi kapcsolatait
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7-8 évfolyam
- A tanuló ismerje meg a kisebbség (és az anyanemzet) kulturális életének kiemelkedő
eseményeit, országos és regionális fesztiváljait, személyiségeit, műveiket. Legyen képes
különböző forrásokból tájékozódni.
- A tanuló ismerje meg a kisebbség anyaországának történelmét és társadalomföldrajzát.
- Ismerje a kisebbség magyarországi történelmét, főbb sorsfordulóit.
- Ismerje a hazai kisebbségi és emberi jogok rendszerét.
- Ismerje meg az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétét.
- Ismerje meg az adott kisebbség nemzetközi kapcsolatait.
A kisebbségi népismeret-tananyag kapcsolatrendszere:
A kisebbségi népismeret önálló tantárgyként, témacsoportként jelenik meg a
nyelvoktatáson belül, ugyanakkor tervszerű és konkrét tartalmak, tevékenységek során
hatásrendszere kiterjed az oktatás más kiemelt kompetencia területeire is.
A kisebbségi népismeret és a NAT műveltségterületei
Anyanyelv és irodalom
Ember és társadalom
Ember és természet

Kisebbségi népismeret
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Horvát nyelvű népismeret tanítása TÁMOP 3.1.4. projektbe bevont 5-6, 7-8.
osztályokban
1.

Kisebbség nyelve, tárgyi szellemi kultúrája
TÉMAKÖRI
KULCSKOMPETENCIA

Nyelvi sajátosság,
tájszólás

ESZKÖZHASZNÁLAT,

TANANYAG

MÓDSZER

Régi bunyevác
horvát
kalendáriumok

Az ”i” nyelvjárás
sajátosságai
Összehasonlítás a
dalmát tájszólással

IRODALOM

Ante Sekulić:
Rječnik govora
Bačkih Hrvata
Leksikon
Podunavskih HrvataBunjevaca

Képkiállítás,
találkozás a
művészekkel
Ante Sekulić:
Umjetnost i
graditeljstvo Bačkih
Hrvata

Kubatov István,
Jaszenovics Máténé
alkotásai

Vizuális kultúra

Kubatov István

Rendkívüli rajzóra,
adott kisebbségi
témára
Rendes Béláné
művész, rajztanár

Ének-zene és
tánckultúra

Bunyevác táncok és
dalok tanítása,
táncszakkör
bevonása

Táncház
megszervezése,
találkozók ismert
koreográfusokkal:
Sarosácz Mihály,
Vidákovics Antal

Kricskovics Antal
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Kricskovics Antal:
„Tanci i jačke”
Bela Gabrić-Ante
Pokornik:
«Bunjevaćke
kraljičke pisme»,
Ladislav Matušek:
«Raspjevani Hrvati»
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TÉMAKÖRI
KULCSKOMPETENCIA

ESZKÖZHASZNÁLAT,

TANANYAG

MÓDSZER

Hangszerbemutató,
koncert

IRODALOM

Čabar zenekar

Ének-zene és
tánckultúra

Helyi bunyevác
népszokások
felelevenítése,
Bunyevác és sokác
szőttes, naív
művészet,

Hagyományok, régi
és új szokások,
kulturális javak,
mesterségek
megismerése

Preló, Márkó Nap,
Szüreti vigasságok,
Bunyevác Tájház,
Türr István Múzeum
kiállításának
megetkintése,
talćlkozćs a dusnoki
fafaragó mesterrel,
Garai Bunyevác Ház
megtekintése,
Hercegszántói Sokác
Múzeum
megtekintése

Stjepan Mijović
Kočan: „Skupljena
baština”
Ante Sekulić: «Bački
Bunjevci i Šokci»
Etnografija Južnih
Slavena

Bunyevác tájház Bajaszentistvánon

Szociológiai és
település földrajzi
viszonyok

Bajaszentistván
helytörténete,
kisebbségek
szemszögéből

Tájékoztató előadás
Dr. Gál Zoltán
művelődés-történész
részéről
Stipan Grgić
Krunoslav irodalmi
munkássága

Dr. Gál Zoltán
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2.

A kisebbség történelemformáló és kultúraformáló szerepe

TÉMAKÖRI
KULCSKOMPETENCIA

A horvát kisebbség
magyarországi
történelme

TANANYAG

ESZKÖZHASZNÁLAT,
MÓDSZER

Író-olvasó találkozó
Dr. Mándics
Mihállyal,
Dr.Sokcsevics
A bunyevác horvátok Dénessel,
történelmi múltja.
Frankovics
származásuk,
Györggyel
őshazájuk,
bevándorlásuk ideje
és körülményei,
letelepedésük
Bácskában, hitéletük

IRODALOM

Dr. Mándics Mihály:
Bunyevác horvátok
története,
Ante Sekulić: Bački
Hrvati,
Dr: Gyurok János:
Magyarországi
horvátok, Marko
Bubalo: Nemam
Mamu, imam tebe,

Dr. Mándics Mihály

A bácskai horvát
irodalom
gazdagságának
bemutatása

Marko Dekić,
Dr. Mijo Karagić
Stipan Blažetin
Ante Evetović,
Ivan Petreš,
Dr. Marin Mandić,
Roza Vidaković

Horvát kisebbség
irodalma

Marko Dekić

Az anyaország
irodalma

A felsorolt írók,
költők művei
„U kolo” – antologija

Dr. Mijo Karagić

Jolanka TischlerMura-mente,
Josip Gujaš Džuretin
- Dráva-mente,
Magyarországi
Mate Šinković –
horvát irodalmi
Gradišče,
ismeretek, régiónként
Lajoš ŠkrapićBudapest,
Matija KovačićBaranya
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TÉMAKÖRI
KULCSKOMPETENCIA

ESZKÖZHASZNÁLAT,

TANANYAG

MÓDSZER

Zvonimir Balog,

Az anyaország
irodalma

3.

IRODALOM

Felsorolt alkotók
munkái

Legismertebb horvát
gyermekirodalom,
versek, prózai
alkotások

A kisebbségi állampolgári jogok:

TÉMAKÖRI
KULCSKOMPETENCIA

Kisebbségek jogai
Magyarországon

Kisebbségek
intézményrendszere

ESZKÖZHASZNÁLAT,

TANANYAG

MÓDSZER

Szabad
nyelvhasználat
fontossága,
kisebbségi
választójog,
intézményalapítás
joga, kulturális
autonómia, média,
nemzetiségi
nyelvoktatás,
kisebbségi
önkormányzatok és
civil szerveztetek

Találkozás a
Hrvatski glasnik
szerkesztőségével, az
Országos Horvát
Önkormányzat
elnökével, a
Magyarországi
Horvátok
Szövetségének
elnökével, helyi
horvát kisebbségi
önkormányzat
tagjaival

A budapesti, pécsi
gimnázium, a
hercegszántói horvát
iskola bemutatása,
Croatica Kft.,
Bácskai civil
szervezetek –
Čitaonica,

Oktatási intézmények
igazgatóinak
tájékoztatója, utazás
Pécsre és Budapestre,
Hercegszántói horvát
tábor
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IRODALOM

Kisebbségi törvény
Hrvatski glasnik,
Hrvatski kalendar,
Éves és középtávú
munkaprogramok,

Intézményekről szóló
CD-k, kiadványok,
Croatica Kft.
kiadványainak
kiállítása,
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TÉMAKÖRI
KULCSKOMPETENCIA

Nemzetközi
kapcsolatok

ESZKÖZHASZNÁLAT,

TANANYAG

MÓDSZER

Kapcsolatok
szélesítése,
konkretizálása az
eszéki Horvátországi
Magyar Oktatási és
Kulturális
Központtal, illetve a
labini Ivo Lola Ribar
Általános Iskolával

Gyermektalálkozók.,
közös táborozás
megszervezése,
GyermekrajtkiállítáSok, egymás
kultúrájának
megismerése

IRODALOM

Iskolai programok,
Munkatervek,

A labini iskolában tett látogatásunkról tudósítás jelent meg a magyarországi horvátok
országos hetilapjában a Hrvatski Glasnikban
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Közművelődési kapcsolatok szélesítése a horvátországi testvérvárosi
kapcsolatokon keresztül
A Szentistváni ÁMK Baja bunyevác-horvátok lakta
északi részén működik közoktatási és közművelődési
intézményként. Az itt élő nemzetiség nyelvének, a horvát
nyelvnek az oktatását és ápolását nagyon fontosnak tartjuk.
Az óvodában kezdjük a nyelvtanulást, melyet a gyerekek
az intézmény általános iskolájában folytathatnak. Az óvoda
és az iskola horvát nemzetiségi tánccsoportja, kórusa
rendszeresen fellép a város és a régió kulturális
rendezvényein. Művelődési központtá alakulásunk óta
különösen
kiemelkedő
feladatnak
tekintjük
a
hagyományőrzést,
feledésbe
merült
népszokások
felelevenítését, a népzene és a néptánc megszerettetését a
fiatalabb korosztályokkal. A fiatalok közül sokan már
sajnálják, hogy az iskolában nem tanulták anyanyelvüket,
de öntudatosan ragaszkodnak hozzá és kultúrájához. Ebben
segíti őket intézményünk.

Bunyevác népviselet
Kubatov István festményén

Távlatai célunk egy olyan kulturális-szolgáltató központ kialakítása, ahol a programokat
egymással összekapcsolva komplex
szórakozást,
élményszerzést
kínálunk
a
szentistvániaknak, kiegészítve mindezt a helyi közösségre vonatkozó információs bázissal.
Értékeink, teljesítményeink közkinccsé tételével szeretnénk hozzájárulni a kognitív
társadalom mielőbbi megvalósításához. Színvonalas rendezvényeknek otthont adva akarjuk
becsalogatni az itt élőket az intézményünkbe, s ha már bent vannak, jó házigazdaként
vendégül látni őket programjainkra. Szokjon hozzá a szentistváni városrész, hogy az
intézmény folyamatosan kínálja programjait, hogy gyerek és felnőtt egyaránt talál itt
szórakoztató, kulturális és sport rendezvényeket. Hisszük, hogy munkánkra van igény, a
megszólított emberek többek lesznek a programjaink által a közvetített értékek befogadásával
és olyan űrt töltünk be a szentistváni városrészben, amire már régóta van igény.
A hagyományos iskolai rendezvényeken kívül hét nagy csoportba soroltuk feladatainkat,
határoztuk meg céljainkat:
 Kulturális, művészeti, helytörténeti és szellemi értékek ápolása, megőrzése és
bemutatása
 Hagyományőrzés és nemzetiségi kultúra ápolása, megőrzése és bemutatása
 Egészséges életmód népszerűsítése, sportolási lehetőségek biztosítása
 Szórakoztató és szabadidős programok megrendezése
 Rendszeres tájékoztatás, kapcsolattartás a városrész lakóival
 Pályázati munkában való részvétel
 Számítógép és internet megismertetése a társadalom széles rétegeivel
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A TÁMOP 3.1.4. projekt keretein belül a következő területeken tudjuk szélesíteni
programkínálatunkat a horvátországi testvérvárosok (Eszék, Labin) vonatkozásában.
1. Gazdagimnáziumi előadások szervezése
Bellosics Bálint, a bajai tanítóképző egykori igazgatója sokoldalú
pedagógiai, közművelődési munkájának egyik gyümölcse volt az
1914-ben
Bajaszentistvánon
és
Sükösdön
megalapított
falugimnáziumok. Az ő kezdeményezésére indult el mintegy 60 fő
részvételével az a 12 héten át tartó, vizsgával záruló
gazdagimnáziumi kurzus, amelyet az első magyarországi
népfőiskolaként tartunk számon. A népfőiskola felnőttoktatási,
iskolán kívüli népművelési intézmény volt. Elsősorban 18-30 éves
parasztfiatalok nevelését, oktatását végezték azzal a céllal, hogy a
társadalom teljesebb értékű tagjaivá váljanak. Télen 2-6 hétig tartó
tanfolyamokat szerveztek, amelyeken korszerű irodalmi, művészeti,
természettudományi, vallási és gazdasági ismereteket tanítottak.
Gazdagimnáziumi előadássorozatunkat 2005 októberében
indítottuk útjára. Mintául Bellosics Bálint gazdagimnáziumi
kurzusa szolgált, mely alapján párhuzamosan szervezünk
előadásokat a gyerekeknek és a felnőtteknek. A témák
választásánál szem előtt tartjuk a változatosságot, a modern kor
igényeit, a hagyományok tiszteletét. Fontos, hogy előadásaink
illeszkedjenek a városrész társadalmi, politikai és kulturális
életéhez. Egymást váltották a csillagászati, filmtörténeti,
társadalomtudományi, helytörténeti, gasztronómiai előadások.

Bellosics Bálint

Emléktábla iskolánk falán

A testvérvárosi közművelődési együttműködés keretében ismeretterjesztő előadásokat
szervezünk.
HELYSZÍN

Baja,
Szentistváni
ÁMK

ELŐADÓ

TÉMA

Darko Varga
A magyarul is kiválóan beszélő
környezetvédelmi szakember több
ismeretterjesztő filmet is forgatott
már a kopácsi rét gazdag élővilágáról.
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„A kopácsi rét élővilága”
A Kopácsi rét Európa egyik
legjelentősebb vizes élőhelye, ami
hozzávetőlegesen a magyar-horvátszerb hármashatártól a Duna-Dráva
torkolatig terjedő területet foglalja
magába.
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HELYSZÍN

Eszék,
Horváto.-i
Magyar
Oktatási és
Művelődési
Központ

ELŐADÓ

TÉMA

Dr. Hegedűs Tibor
A bajai csillagvizsgáló igazgatója
országosan elismert előadó.
Napfogyatkozást tanulmányozó
utazásai során megfordult Iránban és
Kínában is.

„A 2009. évi magyar
napfogyatkozás expedíció
kalandjai”

A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen
tevékenység során szerzett ismeretek összessége. A tudomány eredménye egyetemes érvényű.
Az ismeretterjesztő kommunikáció egyik hatékony eszköze az ismeretterjesztő előadás. Egy
előadás keretein belül a tudományos eredményeket, a már megszerzett tudást és
tapasztalatokat lehet továbbadni az utókor számára.
2. Író-olvasó találkozók megrendezése
Az olvasóvá nevelés komoly feladat, hiszen egész iskoláztatásunkat, jövőnket és egész
lényünket meghatározza. Az író-olvasó találkozók szervezése szintén fontos része az olvasóvá
nevelésnek. Ezeken az összejöveteleken az írók és olvasók személyesen találkozhatnak. Az
író-olvasó találkozó célja kettős: a meghívott írót közelebb hozza olvasóihoz, s ezzel együtt
magát az irodalmat is. A találkozó sikere sokban függ az előkészítéstől. Nagyon fontos, hogy
olyan író legyen a meghívott vendég, akit az érdeklődők már elég jól ismernek, és hogy az
olvasók felkészülten jöjjenek a beszélgetésre.
HELYSZÍN

Baja,
Szentistváni
ÁMK

ÍRÓ, KÖLTŐ

Az eszéki költők társaságában olyan, emberek szerveződtek, akiket áthat a
költészet iránti szeretet. Első verses gyűjteményük 2003-ban jelent meg óriási
sikerrel. A megalakulás óta a társaságnak több mint 100 tagja van, minden
korosztályból. Legismertebb közülük a néhai Dragutin Tadijanović. Bajai
előadásukban legújabb verseikkel ismerkedhetünk meg.
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HELYSZÍN

Labin,
Városi
könyvtár

ÍRÓ, KÖLTŐ

Marko Dekić, magyarországi horvát irodalmár
és újságíró. Dalokat és gyerekkönyveket ír.
Első munkáját falusi tanárként végezte.
Közreműködik a Hrvatski Glasnik című horvát
folyóirat szerkesztésében. A horvát kisebbség
érdekében végzett öt évtizedes írói és közéleti
tevékenysége elismeréseként Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést
kapott 2006-ban. A találkozón az érdeklődők a
„Mirisi vrbika” című könyvével
ismerkedhetnek meg..

3. Képzőművészeti kiállítások megrendezése
A kiállítás természeti kincsek, tárgyak vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott
tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. Egy kiállítás nagyon jó eszköz és alkalom
arra, hogy az emberi értelem alkotta tárgyak, általában a művészet kiváló alkotásainak
(képző-, ipar-, népművészeti és népi iparművészeti tárgyak, fotók, valamint a műszaki tárgyi
kultúra értékeinek) bemutatásra kerüljenek. Egy adott település (falu, város, városrész,
kerület) története szempontjából érdekes és értékes, írott és tárgyi emlékek bemutatása a
hagyományőrzés, melynek egyik fontos kelléke is. Különböző témájú kiállításokkal diákjaink
betekinthetünk a művészeti élet mindennapjaiba. A kiállítások szervezése segíti a művészetet
szerető, ápoló és értő személyiségek kinevelését.
HELYSZÍN

Baja,
Szentistváni
ÁMK

KÉPZŐMŰVÉSZ

A Labin Art Express Kultúrális és Művészeti Egyesület kiállítása
A L.A.E. 1991-ben alakult a Labin
területén található egykori szénbánya
területén az alternatív művészetek
ápolása céljából. Azóta több száz
kiállítást szerveztek Európa egész
területén. Támogatásukban katalógusok
és művészeti kiadványok jelentek meg.
Az Európa Bizottság támogatásával
fogtak neki a régi bánya területén egy
földalatti város létrehozására utcákkal,
műtermekkel, kávéházakkal és
koncertteremmel. Támogatnak minden
alternatív művészeti kezdeményezést,
eseményt, mely modern, kifejező és
erkölcsös.
Kiállításuk betekintést enged a labini
művészeti műhelyek munkájába.
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HELYSZÍN

KÉPZŐMŰVÉSZ

Eszék,
Horváto.-i
Magyar
Oktatási és
Művelődési
Központ

Kubatov István, bajai festőművész kiállítása
Kubatov István bajai horvát bunyevác közösséghez tartozó festőművész.
Grafikáinak, festményeinek tematikája legtöbb esetben Baja városához, annak
utcáihoz, házaihoz, nevezetességeihez, városrészeihez kapcsolódik.
Alkotásaiban visszaköszön a szűkebb környezetének, a Dunának, a
Sugovicának és Baja környékének, tájainak szépsége. Mindezt varázslatos
színek alkalmazásával mutatja meg.
Szívesen merít témát a mindennapi
életből, megörökítve az itt élő
bunyevácok és sokácok népszokásait,
pazar népviseletét, az egykor élt
hétköznapi emberek arcképmását.
Műveit rendszeresen kiállítják
Magyarországon a horvátok által
lakott településeken, de több
kiállítása volt már Horvátországban
A művész „Préló” című képe
és a Vajdaságban is.

4. Hagyományőrző programok szervezése
Hagyomány alatt általában az elődök örökségéből
azokat a cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket
nemzedékről nemzedékre változatlan formában
tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai
szociokulturális öröklés (beleszületik az egyén az
adott társadalomba és tovább viszi ősei
hagyományait) alapján. A hagyományok az adott
társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrözik.
Ezek a szellemi kincsek mindenképpen óriási – több
évezred során kialakult – tudást és tapasztalatot
jelentenek, amelyet atyáink hagytak ránk. Ez egy olyan
Szüreti felvonulás Szentistvánon
kincs, amelyet nem vehetnek el tőlünk, de mi magunk
elveszíthetünk, illetve elfelejthetünk. Olyan értékek ezek, amelyeket őriznünk kell.
Érdeklődésünk a múlt felé elismert és szeretett törekvés. Múltunk csodálatos és
felbecsülhetetlen szépségű, értékű emlékeinek keresése, megértése, felkutatása fontos
feladatunk Napjainkban, sokan nem értik és ismerik a múltban létező tudást, ősiséget, hitet, és
azt hogy ezek ismerete, egy teljesen más irányú fejlődést, egy emberi életnek fontosabb
célokért tevő, a világot szebbnek és élhetőbbnek tartó, ezért élő, teljesen más típusú embert
nevel.
Kiemelkedő horvát nemzetiségi hagyományőrző programjaink: februárban préló,
áprilisban Márkó-nap, szeptemberben zenés szüreti felvonulás és novemberben Szentistváni
horvát nemzetiségi nap.
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HELYSZÍN

ESEMÉNY

FELLÉPŐ

Az eszéki „Ravnica” tambura
zenekar vendégszereplése
A zenekar 1993-ban alakult a legjobb
eszéki tamburások
közreműködésével. Az elmúlt évek
folyamán a legkiválóbb horvát
énekeseket (Miroslav Škoro, Željko
Ergotić) kísérték hangszereiken.
Számos nemzetközi fesztiválon
szerepeltek nagy sikerrel. Az
archaikus tamburazene
hagyományainak ápolására fektetnek
a nagy hangsúlyt. Tagjai: Ivan
Draženović, Aleksandar Homoky,
Robert Kudljenjak, Damir Plačko,
Žarko Herceg). Fellépésük a báli
szezon egyik fénypontja.

Baja,
Szentistváni
ÁMK

Préló
A falvak népének a fonóban való
együttléte fontos társasági alkalom
volt. Az idősebb férfiak beszélgettek,
kártyáztak, az asszonyok fonták a
kendert. Mindig akadt közöttük jó
mesemondó, akit nagy figyelemmel
hallgattak. A legényeknek, eladó
sorban levő leányoknak jó alkalom
volt a hajnalig tartó közös
szórakozásra, táncra, dalolásra,
játszadozásra. A fonó munkaegyüttlét jellege a múlt század elejére
végleg átalakult a kenderfonás
megszűnésével. Miután a fonás
visszaszorult, helyette fényes bálokat
rendeztek. A szentistváni préló 1993
óta a város és a bajaszentistváni
városrész bunyevác nemzetiségének
életében kiemelkedő fontosságú. A
rendezvényen alkalom nyílik a
környékbeli horvátságnak a közös
eszmecserére és szórakozásra.
Felcsendülhetnek régi dallamink,
táncaink. A szentistváni préló
hagyományosan minden február
harmadik szombatjára esik, melyen
rendszeresen közel félezer embert
látunk vendégül.
Márkó-nap
Szent Márk napján minden község
népe, a pap vezetésével körmenet
keretében kivonult a határba.
Általában minden évben más-más
helyre mentek, de csak oda, ahol szép
és gondozott volt a búzatábla. A
kijelölt táblához érve a hívek
körülvették a papjukat, aki
imádkozott, majd megszentelte a
vetést. A szertartást követően
mindenki igyekezett legalább néhány
szál szentelt búzát tépni, azt mindig
az imakönyvükben őrizték.
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KUD Bizovac
A tánccsoport az Eszéktől 18 km-re
található Bizovácon működik. A
KUD Bizovac az 1968-ban alapított
„Seljačka sloga” hagyományőrző
együttes tradicióit folytatják. Ma
hazájuk gazdag folklór örökségét
gondozzák nagy odaadással. Kutató
munkájuk gyümölcseként csodálatos
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HELYSZÍN

ESEMÉNY

FELLÉPŐ

Baja,
Szentistváni
ÁMK

A búzaszentelési körmenetet az
ötvenes évek elején betiltották, azt
követően vagy a templom falain belül
végezték el a búzaszentelést, vagy
kénytelenek voltak még arról is
lemondani. Napjainkban már nem
tiltja senki, s így a búzaszentelésnek legalábbis elvben - nincs akadálya.
Nagy kár volna tehát, ha hagynánk
feledésbe merülni, hiszen a hitben
való erősödésünket és
gyarapodásunkat is szolgálja.
Őrizzük, ápoljuk ezt a tisztes
hagyományunkat féltő szeretettel. A
szentistváni városrészben élő
bunyevácok a népszokást úgy hívják
„Markovo”. Márkó-napon
hagyományőrző, vallási,
gasztronómiai és
szórakoztatóprogramokat rendezünk.

Labin város napja
Labin város napján, mely minden
évben hagyományosan augusztus 17én kerül megrendezésre változatos
szórakoztató és hagyományőrző
programok kerülnek lebonyolításra.
Labin
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népviseletek kerültek elő a
szekrények mélyéről, elfelejtett
énekek és táncok kerültek
bemutatásra tamburaszó mellett.
Számos fellépésük során széles
Horvátországban és Európában
megismerhették az együttes nevét,
munkáját.

Szentistváni ÁMK horvát
nemzetiségi kórusa és
tánccsoportja
Az intézmény horvát
néptánccsoportja 1988 óta működik
folyamatosan. Tagjai iskolánk alsó és
felső tagozatos diákjai. Célja a
magyarországi horvátok népdalainak,
néptáncainak megtanulása, színpadra
vitele, különböző fórumokon való
előadása. Ezen kívül a népszokások
megőrzése és a bunyevác
hagyományok ápolása. Mindezen
tevékenységek heti egy alkalommal
az iskola épületében szakkör
keretében valósulnak meg. Az
elsajátított tudást iskolai, városi
rendezvényeken, valamint kétévente
a Bács-Kiskun megyei Nemzetiségi
Gyermek és Ifjúsági Fesztiválon
mutatjuk be. Ezen a fesztíválon
népdal és néptánc kategóriában
többször is első helyezéstértünk el.
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A hagyományőrzés témájához kapcsolódóan plakátkészítő pályázatot hirdetünk
A pályázat célja:
A plakát korunk tömegkommunikációjának egyik fontos, meghatározó tényezője, mely
döntő módon befolyásolja a fiatalok véleményét, érdeklődését. A plakátkészítéssel eszközt
adunk a diákok kezébe, hogy felkeltsék a figyelmet az anya- és a magyarországi horvát
nemzetiségek népszokásaira, kultúrájára.
Résztvevők:
A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Eszék, a labini Ivo Lola Ribar
Általános Iskola és a Szentistváni ÁMK tanulói.
A pályázat témája:
A horvát nemzetiség népszokásai, kultúrája. A plakátkészítés alapja lehet egy népszokás
megörökítése, néptánc, népviselet, bármi, ami köthető a horvát nemzetiséghez.
Formai követelmények:
A plakátok tetszőleges technikával (tempera, akvarell, színes ceruza, zsírkréta, kollázs)
készülhetnek, legalább A4 legfeljebb A0 formátumban.
Értékelés szempontjai:
 Az alkotás kötödjön a témához.
 Az alkotó mennyire, milyen módon használja az alkalmazott technika lehetőségeit.
 Mennyire figyelemfelkeltő az alkotás.
A pályázat díjazása:
A bíráló bizottság a legjobb alkotásokat emlékplakettel jutalmazza.
A pályázatot készített művekből kiállítást rendezünk mindhárom intézményben
különböző időpontokban. A kiállítások megnyitóin tartjuk az ünnepélyes
eredményhirdetéseket.
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5. Egészséges életmód népszerűsítéséhez kapcsolódóan kispályás labdarúgó tornák
rendezése
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók
egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének
kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden
tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját
egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők
megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez
által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető
hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét
állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak
képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja
valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét
védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével
változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi
élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely
a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az
egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége,
hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.
Munkánk során törekedtünk az egészséges életmód népszerűsítésére, sportolási
lehetőségek biztosítására. Igyekszünk a társadalmi öntevékenység és közösségi élet pozitív
irányú alakítására, fejlesztésére.
A testvérvárosi együttműködés keretében kispályás labdarúgó tornákat szervezünk.
HELYSZÍN

ESEMÉNY

KATEGÓRIA

Baja

Labin

Eszék

Kispályás labdarúgó torna
A tornák célja sportolási lehetőség
biztosítása a labdarúgást kedvelő
sportolóknak, baráti közösségeknek,
a sportág népszerűsítése.
A tornák lebonyolítása
körmérkőzéses formában történik, A
tornákon az első három helyezett
csapat serleg és érem díjazásban
részesül. A tornák legjobb játékosai,
gólkirályai és legjobb kapusai külön
elismerésben részesülnek.
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III-IV. korosztályos tanulók
A tornára meghívást kap az eszéki és
a labini iskola egy-egy , valamint
bajai oktatási intézmények csapatai.
Amatőr
Kizárólag olyan labdarúgók vehetnek
részt, akik nem játszanak NB-s
bajnokságban. A tornára meghívást
kap Eszék és Baja egy-egy, valamint
labini kispályás csapatok.
Öregfiúk
Kizárólag a 35. életévüket betöltött
játékosok alkothatják a csapatot.
Egyéb szigorítás ebben a
kategóriában nincs. A tornára
meghívást kap Labin és Baja egyegy, valamint eszéki kispályás
csapatok.

