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Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelv� Óvoda, 

Általános Iskola és Diákotthon

A hercegszántói horvát iskola és óvoda az egyik legrégebbi horvát nevel�-okta-

tó munkát végz� intézmény Magyarországon, amelyet 1946-ban alapítottak. 

1978-ban az iskola körzetesített iskolává b�vült, ami azt jelenti, hogy ett�l az 

id�t�l Bács-Kiskun megye déli részér�l fogadja a tanulókat. Az 1997/98-as 

tanévt�l a helyi diákotthon is a horvát intézménysor részévé vált, így Herceg-

szántón teljes óvodai és általános iskolai körzetesített, két tannyelv� horvát 

nevel�-oktató intézménnyel rendelkezünk. A hercegszántói horvát iskola mun-

kájával tekintélyt vívott ki a közoktatási intézmények között, és így a magyar-

országi horvátok egyik bázisintézményeként végzi nevel�-oktató munkáját. Az 

Országos Horvát Önkormányzat a horvát nemzetiség kulturális autonómiájának 

megteremtése érdekében országosan els�ként, 2000. augusztus 1-jén fenn-

tartásra átvette a hercegszántói, immár országos beiskolázású horvát nevelési 

és oktatási intézményt: óvodát, iskolát és diákotthont. Az iskolánkban végzett 

tanulók nagy része a budapesti és pécsi horvát gimnázium egyikében folytatta 

vagy folytatja tanulmányait. Ugyanakkor tapasztalataink szerint többnyelv�sé-

gük és sokrét� felkészültségük alapján más középfokú intézményben is meg-

állják a helyüket. Jelenleg az óvoda gyermeklétszáma 68 f�, az iskolának 168 

tanulója van, és a diákotthonban 62 gyermek került elhelyezésre. Az óvoda, 

iskola és diákotthon f� céljai közé tartozik a korszer� ismeretek elsajátítása 

mellett a horvát kultúra és nyelv meg�rzése, ápolása, terjesztése, a nemzetisé-

gi identitástudat meg�rzése, valamint a horvát és magyar nép kapcsolatának 

és kultúrájának ápolása a helyi horvát nemzetiségre támaszkodva. 2011-ben 

felépült és átadásra került az új óvoda és a 80 fér�helyes kollégium.

A nevelés és oktatás, valamint a horvát és magyar nyelv elsajátítása terén 

elért jó eredmények annak is betudhatók, hogy a tanulókkal személyre szó-

lóan, differenciáltan foglalkoznak. A tanulók felkészítését a délutáni foglalkozá-

sok keretében teljes mértékben elvégzi a napközi otthon, az 1–4. osztályokban 

osztályonkénti bontásban, az 5–8. osztályokban tanulószoba 5–6. és 7–8. bon-

tásban, és a diákotthon. A horvát nyelv tanulása mellett kötelez� óraszámba 

beépítve tanulhatják a gyermekek a német vagy angol nyelvet. Délutáni szak-

köri foglalkozás formájában tanulóink népi tánc, tamburaoktatás, színjátszó 

kör, kézilabda és tömegsport, kreatív kézm�ves foglalkozásokon vehetnek 

részt. Második osztálytól számítástechnika-oktatás folyik.

Mindezekb�l kit�nik, hogy az Országos Horvát Önkormányzat által történt 

átvétel óta új fejezet vette kezdetét a hercegszántói horvát oktatási intézmény 

m�ködésében. Ezzel megteremt�dik a nemzetiségi kulturális autonómia meg-

valósítása, az intézmény mint körzetesített, országos beiskolázású bázisintéz-

mény fejl�dése biztosítottnak látszik, és nagyban hozzájárul a horvát nemzeti-

ség revitalizálásához térségünkben.

Sibalin József
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Budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Diákotthon

A  horvát nemzetiség szolgálatában. Az intézmény (horvát rövidítéssel: 

HOŠIG) több mint ötvenéves múltra tekint vissza (el�bb délszláv, majd hor-

vát-szerb, 1993-tól pedig önálló horvát iskolaként m�ködik). Többcélú horvát 

nemzetiségi intézményként nevel�-oktató munkája szerves részét képezi a ma-

gyar közoktatási rendszernek, ugyanakkor a magyarországi horvát nemzetiségi 

kultúra meg�rzésének és ápolásának színtere is.

A  tanulók Magyarország horvátok lakta településeir�l, Budapestr�l, a  f�-

város vonzáskörzetéb�l, valamint külföldr�l iratkoznak be. Így érkeznek diá-

kok Zala, Bács-Kiskun, Vas, Gy�r-Moson-Sopron és Pest megyéb�l, valamint 

Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és a Vajdaságból. A  beiratkozás 

motivációi között els�sorban a horvát származás dominál, míg a nem horvát 

nemzetiség�eket a horvát nyelv és kultúra iránti érdekl�dés vezérli. Sok szül� 

az iskolára jellemz� családias légkör miatt íratja be ide gyermekét. Vonzer�t 

jelent, hogy az iskola modern, tetszet�s épületegyüttese a f�város egyik ismert, 

metróval is megközelíthet� forgalmi csomópontja és üzleti negyede, az Örs 

vezér tér közelében található (XIV. ker., Kántorné sétány 1–3.).

Óvodától az iskoláig. A HOŠIG-ban a nevel�-oktató tevékenység három pe-

dagógiai szakaszt ölel fel (óvodai nevelés, alapfokú nevelés-oktatás, középfokú 

nevelés-oktatás), ennek megfelel�en az intézményben óvoda, általános iskola, 

gimnázium és kollégium m�ködik. Az óvodapedagógusok és a tanári kar 90 szá-

zaléka horvát származású, s mélyen elkötelezett a tudás- és értékközvetítésben.

A horvát nyelvi képzés – játékos formában – már az óvodában elkezd�dik, 

ahol a gyerekek horvát és magyar nyelven kommunikálnak. A horvát kultúra 

értékeinek megismertetése is már az óvodáskortól elkezd�dik.

Az iskolai oktatás két tannyelv�, ami azt jelenti, hogy a történelmet, a föld-

rajzot horvát nyelven, a  többi tantárgyat pedig két nyelven tanítják. (Az él� 

Budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
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idegen nyelvek sorában a diákok választhatnak emellett a német és az angol 

között.) A  végzett tanulók többsége magyar f�iskolán, egyetemen folytatja 

tanulmányait, évente néhány diák pedig horvátországi fels�fokú oktatási intéz-

ményben tanul tovább.

A tananyag hatékonyabb elsajátítását korszer�, jól felszerelt szaktantermek 

(matematika, földrajz, informatika, ének-zene, rajz, történelem) és laboratóriu-

mok (biológia, kémia, fi zika, angol és német nyelv) szolgálják. A könyvtár kul-

turális-közm�vel�dési események színhelye is. A m�vészeti képzéshez rendel-

kezésre áll egy minden igényt kielégít� táncterem, az iskola sportsikerei pedig 

annak is köszönhet�k, hogy a HOŠIG sokféle sportág gyakorlására alkalmas 

tornacsarnokkal is rendelkezik.

A vidéki diákok komfortos kollégiumban kapnak elhelyezést, amely egyben 

a tanulmányokat kiegészít� és a képességeiket fejleszt� foglalkozásoknak is 

otthont ad.

Nevel a hagyomány. A tantestület pedagógiai hitvallása szerint a HOŠIG 

nevelésközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának helyszí-

ne. Legfontosabb feladata a személyiség sokoldalú fejlesztése, a horvát iden-

titás meg�rzése, a felhalmozott ismeretek, értékek továbbadása, a szellemi és 

tárgyi örökség gondozása. Alapvet� cél, hogy a horvát nemzetiség� tanulók 

�rizzék meg és er�sítsék nemzetiségi identitásukat, a  horvát anyanyelvet és 

kultúrát.

Az oktatási-nevelési program része:

– a szül�hely, a haza és az anyaország múltjának és jelenének megismer-

tetése;

– a horvát és magyar nemzeti hagyományok és nemzeti kultúra megismer-

tetése, emlékeinek tisztelete és ápolása;

– a kett�s kultúra és a kétnyelv�ség értékeinek tudatosítása;

– a hazaszeretet érzésének, az anyaország iránti vonzalomnak a felébresztése;

– a  horvát nemzeti jelképek (zászló, címer, himnusz, nemzeti és egyházi 

ünnepek) ismerete és tisztelete; nemzetiségünk és az anyanemzet f�bb ered-

ményeinek és gondjainak megismertetése;

– a nemzetiségi jogok ismerete (alaptörvény, nemzetiségi törvény), a tele-

pülési-tájegységi lokálpatriotizmus ébren tartása, er�sítése, valamint a nyelv-

járások ismerete és megbecsülése.

Az intézmény sajátos arculatának kialakításához nagyban hozzájárulnak az 

iskola hagyományos rendezvényei. Minden évben kiemelt eseménysorozat a 

Horvát Kulturális Hét, amely mindig valamilyen ismeretterjeszt� és kulturális- 

m�vészeti tematika köré szervez�dik. Hagyományos program a nyolc ma-

gyarországi horvát régió történelmének, kultúrájának, mai életének, a  határ 

menti közösségek együttm�ködésének bemutatása. A  kulturális hétre neves 

történészek, irodalmárok, valamint a horvátországi kultúra képvisel�i kapnak 

meghívást. A  program párosul szellemi vetélked�kkel, képz�m�vészeti kiál-

lítással, énekesek versenyével, dal- és tánctanulással, az iskola kórusának, 

zenekarának el�adásával, valamint vendégiskolák m�sorával, ezenkívül a 

kommunikációs képzésben részt vev� diákok iskolarádiójának adásaival. A hét 

eseményeit táncház, tájjelleg� gasztronómiai bemutatók és sportversenyek 
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színesítik. Újabban nagy siker� irodalmi-színházi el�adásokkal mutatkozik be 

az iskola közelmúltban megalakult Irodalmi Színpada.

A kulturális hétt�l függetlenül az iskola számos vendéget fogad az anya-

országból, a HOŠIG gyakori látogatói között vannak magas rangú politikusok, 

horvát költ�k, írók, feln�tt és gyermekszínházi társulatok, de megfordult már 

itt popsztár is.

A hagyományápolás pedagógiai funkcióinak kiteljesedésében jelent�s szere-

pet játszik az iskola nemzetközi hír� táncegyüttese, a Tamburica, amely 1987 óta 

szerepel nagy sikerrel a hazai és külföldi seregszemléken. A  legtehetségesebb 

táncosok bekerülhetnek a Fáklya Horvát M�vészegyüttesbe. Az együttes a hazai 

horvát régiók (bunyevác, sokác, Mura-menti horvát, gradistyei horvát, rác bos-

nyák, dalmát) mellett az anyaországi népszokásokat, népi játékokat, népmesé-

ket is feldolgozza, közkinccsé teszi, s emellett magyar és más Kárpát-medencei 

népek táncait, dalait is m�sorra t�zi. A Kricskovics Antal Erkel-díjas koreográfus 

által jegyzett tánccsoportot a hazai el�adásokon kívül rangos vendégként fogad-

ják a nemzetközi fesztiválokon is (Zágráb, Sibenik, Moszkva, Riga, Helsinki).

A HOŠIG eredményes törekvése, hogy az oktatás els�dlegessége mellett kul-

turális-közm�vel�dési központként is szolgálja a horvát nemzetiségi közösséget. 

Az új értelmiség kinevelése érdekében indította el az iskola tehetséggondozó 

programját s vállal szerepet oktatási-tudományos konferenciák rendezésében.

„Hídépít�” diákok. Az anyaországi kapcsolatépítés fontos részét képezik 

a horvátországi oktatási intézményekkel kialakított, b�vül� együttm�ködési 

programok. A  tanár- és diákcserék lehet�vé teszik, hogy a tanulók közvetlen 

élményeket, ismereteket szerezzenek a testvériskolák oktatási rendszerér�l, 

valamint az anyaország gazdasági, szociális helyzetér�l, sokszín� kulturális 

életér�l s az ott él� emberek hétköznapjairól. A HOŠIG testvériskolái: a zágrábi 

„Ante Kovačić” Általános Iskola, a pozsegai gimnázium, a velikai „Ivan G. Ko-

vačić” Általános Iskola, a zágrábi „Marija Jambrisak” Kollégium és a dubrovniki 

leánykollégium. (E  kapcsolat révén immár hagyománnyá vált az érettségiz� 

osztály egyhetes dubrovniki tanulmányi kirándulása, s ennek során azoknak a 

kulturális értékeknek a megismerése, amelyekr�l a diákok történelem-, föld-

rajz-, népismeret- vagy horvát nyelv és irodalom órán olvashattak, tanultak).

A  budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon a 

magyarországi horvát nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek part-

nereként arra törekszik, hogy a tanuló ifjúság körében széles kör�vé váljon a 

felismerés: Horvátország EU-csatlakozásával, a két ország stratégiai együttm�-

ködésével a horvát nyelv és kultúra ismerete felértékel�dik. Az ezzel kapcso-

latos magas szint� tudás a diákok versenyképességének részévé vált, s tanul-

mányaik befejezése után jelent�sen javítja majd munkaer�piaci esélyeiket is.

Bizonyosra vehetjük emellett, hogy a HOŠIG-ból kikerül� diákok feladatot 

vállalnak majd a horvát nemzetiségi közéletben, növelik civil szervezeteik, 

egyesületeik önszervez�d� képességét, s  eredményesen munkálkodnak a 

magyar–horvát gazdasági, kulturális, tudományos és turisztikai kapcsolatok 

továbbfejlesztésében. Két nép barátságának er�sítésében, amelyek sorsát 

csaknem 900 éven át f�zte össze a közös történelem.

Gojtán Anna
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Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

A magyarországi horvát közösség legfontosabb célja az anyanyelv, az identitás 

és a nemzeti öntudat meg�rzése. Az írott horvát szó fontosságára való tekintet-

tel az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége 

1999-ben megalapította a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofi t 

Kft.-t. Ügyvezet�je az alapítástól Horváth Csaba.

A Croatica Kft. f� profi lja tankönyvek kiadása és nyomtatása saját digitális 

nyomdájában. Kilencvenhat tankönyv szerz�i jogával rendelkezik, melyek kö-

zött a magyarországi horvát, német, szlovén, szlovák, román, görög, bolgár 

és a roma közösség tankönyvei vannak. A  kiadó gondozásában jelenik meg 

a magyarországi horvátok hetilapja, a Hrvatski glasnik, a horvát nemzetiségi 

települések lapjai, kalendáriumai, egyéb kiadványai. Ezeken túl szépirodalmi 

kiadványok is szerepelnek a sorban – magyar klasszikusok horvátul és horvát 

klasszikusok magyarul –, aminek a célja, hogy a két nép megismerje egymás 

irodalmát. Mindezeken túl meghívók, plakátok, fényképek és egyéb nyomdai 

termékek kivitelezése is a kiadó munkájához tartozik.

A Croatica digitális nyomdájában lát napvilágot 2000 óta a hazánkban él� 

horvátság kalendáriuma, mely évr�l évre számot ad a legjelent�sebb kulturális, 

politikai, hitéleti és társasági eseményekr�l. Itt kapnak többek közt végleges 

formát a hazai horvát költ�k, írók (akiknek száma sajnálatra méltóan elenyé-

sz�) kötetbe rendezett alkotásai, m�vészeti albumok, kiállítások, konferenciák 

katalógusai, meghívók, kétnyelv� irodalmi kiadványok, szociológiai felmérések 

eredményei. Két éve a Neue Zeitung és a Barátság folyóirat is a kiadó nyom-

dájában készül.

Hrvatski glasnik. A Croaticán belül kap helyet a hazai horvátság legjelen-

t�sebb és egyetlen, 1991-t�l önállóan megjelen� hetilapjának, a  16 oldalas 

Hrvatski glasniknak a szerkeszt�sége is. A  négyf�s f�állású, lelkes újságírói 

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Társaság
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csapat a különböz� régiókban él� horvátok politikai, kulturális, társadalmi, 

hit- és közéleti, oktatási és az élet minden területér�l összegy�jtött információk 

hordozói, krónikásai Vas és Gy�r-Moson-Sopron, Somogy, Pest és Zala, Bács-

Kiskun, valamint Baranya megye területér�l. A lapot az el�fi zet�k hetente kap-

ják kézhez, de minden egyes szám, szinte a megjelenés pillanatában, azonnal 

hozzáférhet� és olvasható online-kiadásban is, pdf formátumban.

Croatica Rádió. A közösségi rádióknak egyik legf�bb sajátossága, hogy 

er�s azonosulás jellemzi a résztvev�ket, a m�sorok készít�inek identitása kihat 

a m�sorok tartalmára, s�t a rádió egészére is. A Croatica Kft. az internetes rá-

diózásban találta meg azt a lehet�séget, amelyben a legkevesebb kockázattal 

próbálhatta ki rádióalapítási szándékát.

Hazánkban már számtalan „internetes rádióadó” m�ködik. Ezzel a lehet�-

séggel élve a közszolgálati szférában jelentkez� hiány pótlására vállalkozott a 

Croatica Kft. horvát nyelv� internetes rádióadás beindításával.

Az anyanyelvi „internetes rádióadó” egyik el�nye, hogy a m�sor bármikor 

letölthet� és hallgatható, így nem vész el az aktuális mondandó, sem pedig a 

„célközönség”. Az internetes rádió nemcsak az éppen folyó rádióm�sor hall-

gatását teszi lehet�vé, hanem a már elhangzottakét is, és nemcsak az eredeti 

elhangzás szerinti id�pontok alapján, hanem tematikusan is lehet válogatni 

az archívumban. Az interneten a m�sort a hallgató is összeállíthatja, egymás 

után rendezve az archívumban található m�sorszámokat. Hogy teljesebb képet 

kapjon a hallgató (internethasználó) a horvát kisebbség életér�l, mindezen 

információk megjeleníthet�k írásos formában is a www.croatica.hu már létez� 

weblapján.

Az internetes rádió stúdiójában kialakításra került egy modern hangstúdió. 

A  hangstúdióban saját gyártású CD-k és DVD-k készülnek. A  magyarországi 

horvátok népdalai, népszokásai, népzenei és modern zenei anyagok kerültek 

felvételre és gyártásra. Az eddig kiadott lemezek száma 16 db.

A  Croatica Rádió digitális stúdiója széles kör� szolgáltatásaival várja a 

kedves megrendel�ket, mind stúdió-, mind küls� helyszíni felvételkészítéssel. 

Szolgáltatásaink közé tartozik CD és DVD nyomtatása és sokszorosítása, Disc 

Publisher Pro típusú CD/DVD gép áll rendelkezésünkre a min�ségi lemezek 

készítésére, sokszorosítására és felületi nyomtatására.


