2015-2016. tanév horvát eseményei, eredményei
1. Október 5.-Baja- Ady Endre Városi Könyvtár
A minden ősszel megrendezett horvát nyelvű , játékos foglalkozáson vettünk részt ,
melyet a horvátországi Pélmonostor Könyvtár szervezett. Iskolánkból 10 tanulóval
vettünk részt a foglalkozáson: 6 tanuló a 3. a , 4 tanuló az 5. a osztályból.
/Útiköltség: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat/

2. Október 16.- Bátya- Megyei Horvát tanulmányi verseny
A versenyt minden évben Bátyán rendezik meg.
A Dusnoki Általános Iskola két 5 fős csapattal indult a versenyen.
Az alsósok Nogometaši névvel 7. helyezést értek el,
a felsősök csapata Dušenici VIR névvel 5. helyezettek lettek.
Alsó tagozatos csapat tagjai:
-Hodován Gréta, Kernya Rebeka,
-Varga Dominik, Bolvári István, Pozsonyi Balázs
Felső tagozat csapata:
-Bolvári Bianka, Ruzsik Regina, Miskei Hajnalka
/ Útiköltség: Dusnok Község Önkormányzat, Dusnoki Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat./

3. Október 16. Hajós – Szomszédoló
A hajósi kastély szervezésében a már tradicionálisnak mondható őszi program a Hajós
környéki települések bemutatkozása. Így került sor ezen az estén Dusnok község
bemutatkozására.
A programban szerepeltek a Dusnoki Kulturális Egyesület szekciói, így a Dušenici
Mališani horvát gyermektánccsoport, valamint a 8. osztályos táncos lányok- Hodován
Kíra, Hubert Emma, Miskei Hajnalka - dusnoki rác dalokat előadva tették színesebbé
a Dusnokot bemutató műsort.
4. November 25. –Nyílt tanítási óra – 1. a osztály
Az 1. osztályban nyílt horvát nyelvű órát tekintettek meg a szülők.
A 11 horvát nyelvet tanuló első osztályos munkáját 9 szülő tekintette meg.
A tananyag: az eddig tanult ismeretek gyakorlása volt- köszönés, bemutatkozás, ősz,
vásárlás, számok 1-5 témakörökben-, játék és dalok segítségével .
5. December 8. Szekszárd - Karácsonyi koncert városi rendezvény
A horvát nyelvet tanuló 7-8. osztályos tanulók énekkara horvát karácsonyi műsort
adtak elő a Garai-téren , a város főterén.
/útiköltség: Dusnok Község Önkormányzata/

Meghívó

A Szekszárdi Advent szabadtéri rendezvényei
a Mentálhigiénés Műhely szervezésében
6. December 9. –Baja - Horvát nyelvi szavalóverseny
Az Ady Endre Városi Könyvtár , a Bajai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közös
szervezésében – horvát nyelvű szavalóversenyen vett részt iskolánk 4 tanulója.
Szereplésük sikeres volt, helyezést nem értek el.
- Skaczel - Varga Mira 1.a
- Harangozó Luca 2.a
- Kernya Bálint 6.b
- Miskei Hajnalka 8.a
7. Baja- Ady Endre Könyvtár
A bajai Városi Könyvtár szervezésében iskolánk minden horvát nyelvet tanuló diákja
-32 alsós, 26 felsős tanuló - részt vett az általuk meghirdetett nyelvi feladatok
megoldásában, melynek eredményeképp az összes horvátos tanulónk ajándék
csomagban részesült.

8. 2015. december 19. Dusnok -25 éves az AKTÍV KFT
Az Aktív KFT ezen a napon ünnepelte 25. évfordulóját, kulturális műsorukban a
Dušenici Mališani gyermektánccsoport mutatkozott be szlavón táncokkal.

9.

2015. december 28. –Dusnok- Horvát Énekkarok Találkozója
A horvát nyelvet tanuló diákok alsó és felső tagozatosok csoportja részt vett a Dusnoki
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett karácsonyi Rác Misén és az azt
követő Horvát énekkarok Karácsonyi koncertjén.
Az iskola tanulói 3 karácsonyi dalt adott elő- sikeresen.

Dusnok, 20016.január 11.

Varga Szilvia

2015-2016. tanév 2.félév
1. 2016. január 29. –Rác Fonó – Horvát nap –Dusnok
A Fonó keretein belül ezen a napon mutatkoztak be műsorukkal az Ált. Iskola
horvát nyelvet tanuló diákjai, valamint a Dušenici Mališani és Dušenici VIR horvát
tánccsoport.
-Kernya Bálint 6.b oszt. tanuló horvát nyelven verset mondott „ Bećarina” címmel, -Skaczel – Varga Mira 1.a oszt. tanuló is horvátul szavalt, „ Kokoš” címmel, majd --az alsó tagozatos tánccsoport muramenti, ezt követően a
- felsősök tánccsoportja baranyai táncokat mutattak be.
-Záróműsorszámként a horvátos tanulók egy modern dalt adtak elő : Severina –Uno
momento címmel.

2. 2016. január 30. Rác Prelo –Dusnok
Ezen a rendezvényen a
-Dušenici Mališani tánccsoport bunyevác táncokat adott elő, valamint a
-Dušenici Trió – Hodován Kíra, Hubert Emma, Miskei Hajnalka 8. a oszt. tanulók
dusnoki rác dalokat énekeltek.

3. 2016. március 19. Medina fellépés
Medina Község Önkormányzata meghívta a Dušenici VIR horvát tánccsoportot a
helyi rendezvényükre.
Baranyai táncokat és dusnoki rác dalokat adtak elő a tánccsoport tagjai.

4. 2016. április 6. Budapest- Croatiada Országos Horvát szavalóverseny
A szavalóversenyen sikeresen szerepeltek tanulóink, helyezést nem értek el:
-Skaczel –Varga Mira 1. o - Kokoš
- Deutsch Judit 3.o
- Krokodili u školi
- Sipos Nóra 5.o
- Odakle su riječi
- Jáksó Péter 7.o
- Glas harmonike című verseket szavalták .

5. 2016. április 18. Általános Iskola Dusnok—Óralátogatás 4.a osztály
A tanórán új tananyagként az Avanture lopte Lole c. olvasmány 2. részét dolgoztuk
föl. Ezen kívül gyakorló feladatokat is megoldottunk állatok, évszakok, piac stb.
témakörökben.
A tanulók igen aktívan dolgoztak a nyelvi feladatok megoldásában.

6. 2016. április
A Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 50 000 Ft értékben a horvát nyelvet
tanuló diákjainknak támogatásként a
Horvát Sportnap eseményére vásárolt 2 db CD-s magnót, valamint udvari játékokat.

7. 2016. április 30. Rácok Találkozója –Dusnok
A találkozón részt vettek az északi és déli régió rác lakta településeinek
folklórcsoportjai: Ercsi, Kalocsa, Bátya, Dusnok.
A kulturális műsorban sikeresen szerepeltek a Dušenici Trió tagjai , akik Dusnoki
rác dallamokat adtak elő.
A Trio sikeresen regisztrált a Fölszállott a páva c. televíziós műsorba, valamint
lehetőséget kapott az előválogatáson való szereplésre / jún. 17. /

8. 2016. május 9. Barai Szabadidőpark –Dusnok Duna TV felvétel
Dusnok községben két napon keresztül forgatott a Duna TV stábja , melynek célja,
hogy bemutassa a falut a gasztronómián keresztül a község nevezetességeit,
kultúráját, érdekességeit.
Ezen a forgatáson a Dušenici VIR tánccsoport is bemutatkozott, a tv felvétel a
csodálatos Bara helyszínén történt.
Előreláthatóan a tv adás az ősz folyamán lesz bemutatva.

9. 2016. május 14. Pünkösd szombat-Dusnok
Ünnepi szentmisén vettek részt népviseletben a horvát tánccsoportjaink tagjai ,
amely a Pünkösdi programok megnyitója is volt. A szentmisén celebrált
Dusnokpuszta plébánosa.

10. 2016. május 15. Pünkösd –Dusnok
A „ Dusnok 800 éves „ Gálaműsor keretein belül mutatták be horvát
folklórcsoportjaink műsoraikat.
A Dušenici Mališani kicsik tánccsoportja játékos kiszámolókat, valamint szlavón
táncokat adott elő,
a Dušenici VIR nagyok csoportja baranyai táncokat táncolt,
horvát nyelvet tanulók csoportja drávamenti horvát dalcsokrot énekelt, majd
a nagyok csoportja sumadiai táncokat táncolt a műsor végén.

11.

2016. június 16- 22. Hercegszántó Čitalački tabor

A Hercegszántói Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat Hercegszántón egyhetes tábort szervez a horvát nyelvet
tanulóknak Bács- Kiskun megyében.
A tavalyi évben is már részt vettek diákjaink ezen a táboron, amely nagyon sikeres
volt, idén is több tanulónk vesz részt az olvasótáborban.
A tábor részvételi díját – 5 000 Ft / fő – a Dusnoki Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat fizeti.

12. 2016. június 17. Szekszárd- Fölszállott a páva –előselejtező

A Dušenici Trio- Hodován Kíra, Hubert Emma, Miskei Hajnalka 8. osztályos
tanulók – a Duna TV által megrendezett országos tehetségkutató vetélkedőjén vettek
részt. A Trio az énekegyüttesek kategóriájában nevezett be. A megmérettetésen
dusnoki Rác dalokat adtak elő.

13. 2016. június 20-22. –Szelíd – Horvát táncos tábor
Az előző évekhez hasonlóan idén is megszerveztük a táncos gyerekek jól
megérdemelt kirándulását, a három napot, amely az egész éves aktív, szorgalmas
munka megkoronázása.
A táborban kb. 30 tanuló, horvát táncos vett részt.
A tábor részvételi díja 5 000 Ft / fő.
A tábor szállásköltségének egy részét a Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
átvállalta -50 000 Ft-t.
Az utazási költséget / buszköltség / a Dusnoki Kulturális Egyesület finanszírozta :
43 000 Ft.

14. 2016. június 25. Ercsi –Rácok Találkozója

A Dušenici VIR tánccsoport meghívást kapott az Ercsi város által
szervezett városi rendezvényre – a Rácok Találkozójára. A csoport dalcsokorral és
horvát táncokkal lépett föl ezen a programon, képviselve a Dusnoki Rác
nemzetiséget. Az utazás költségeit a Dusnoki Kult. Egyesület vállalta át. / 83 000 Ft

/
15. 2016. július 3 - 10. Horvátország PAG – Országos nyelvi tábor
Az idei táborban a
- 6.a osztályból 2 tanuló /Antal Mónika, Dobos Dorka /
- 6.b osztályból 6 tanuló /Kernya Bálint, Sipos Bence, Kelcz Lilla, Juhász Nóra,
Bolvári Bianka, Fonyódi Sára /
- 7. a osztályból szintén 2 tanuló / Bakula Emma, Bolvári Ida / vesz részt.
A horvátországi táborba 10 tanuló jelentkezett, az elmúlt évekhez hasonlóan a
Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat idén is átvállalta a tábor részvételi
díját, amely összesen 270 000 Ft.
- 8 tanuló 30 000 Ft/ fő (240 000 FT), valamint
- 2 tanuló 15 000 Ft/fő (30 000 Ft).

Dusnok, 2016-06-11.
Varga Szilvia

