
2018-2019. tanév horvát eredményei - 1. félév 

 

 

 

 

1. Október 26.- Baja- Megyei Horvát tanulmányi verseny 

 

A versenyt minden évben Bátyán rendezik meg, idén Baja volt a helyszín. 

A Dusnoki Általános Iskola három 4 fős csapattal indult a versenyen. 

- Az alsósok  4. oszrályos csapata Pjevačice névvel  a 3. helyezést érték el: 

 

- Ambrus Larina 

- Fonyódi Júlia 

- Jámbor Piros 

- Skaczel - Varga Mira 

 

 

két felsős csapat: 

-  az 5. osztályosok csapata Plavo more: 

- Kiss Teréz 

- Dobos Dusán 

- Goór Emília 

- Antal Erzsébet 

 

-  a 7. osztályosok csapata Rumene lisice: 

 

- Bolvári István  

 

- Dobos Erik 

 

- Hodován Gréta 

 

- Kernya Rebeka 

                  csapatnevekkel vettek részt a versenyen.  

 

/ Útiköltség: Dusnok Horvát Önkormányzat / 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

A bajai könyvtár szervezésében minden évben részt vesznek a horvátos tanulóink a 

könyvtár által meghirdetett horvát nyelvi feladatok megoldásában, amelyeknek 

beküldési határideje november 30-a volt. 

Az összes horvát nyelvet tanuló diákunk sikeresen megoldotta és beküldte a 

feladatokat, ezt később kiértékelve a bajai könyvtártól a tanulóink mindegyike 

karácsonyi ajándékcsomagban részesült. 

 

 

 

3.    November 19. – Horvát Könyvtári foglalkozás 

 

Az 5. és 6. osztályosokkal horvát nyelvű interaktív foglalkozáson vetünk részt a 

bajai és pélmonostori Városi Könyvtárak közös szervezésében. 

 

 

 

4.    November 24.- Szülők- Nevelők Bálja 

 

A már 2. alkalommal megrendezett eseményen a Dušenici Mališani Horvát 

Énekkar dusnoki népdalokat adott elő, harmonikán kísért Balog János 5. o tanuló. 

 

 

 
5.       December 6.- Horvát nyelvi szavalóverseny- Baja 

 
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. 

A verseny résztvevői: 

-  Karaszi Enikő  6.a 

- Goór Emília  5.a 

- Vincze Angéla  6.a 

- Sipos Nóra  8.a    osztályos tanulók. 

/Útiköltség: Dusnoki HNÖ / 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  December 11. – Karácsonyi koncert –Szekszárd 

A Dušenici Mališani Horvát énekkar horvát karácsonyi műsort adott elő, a Garai-

téren, a város főterén „Sretan Božić” címmel. 

/útiköltség: Dusnok Község Önkormányzata/ 

 
 

A Szekszárdi Advent szabadtéri rendezvényei  

a Mentálhigiénés Műhely szervezésében 

 
 

7. December 14.- Falugyűlés- Dusnok 

 

A Dušenici Mališani Horvát Énekkar horvát karácsonyi dalokat énekelt a községi 

rendezvényen. 

 

 

 

8.  December 21. – Karácsonyi Forgatag – Ált. Iskola Dusnok 

 

Tanulóink horvát karácsonyi dalcsokorral kedveskedtek az iskolai ünnepségen, melyben 

a Mikulásról, Jézus születéséről énekeltek a gyerekek nagy lelkesedéssel. 

 

 

Dusnok, 2019-01-23.                                              Varga Szilvia 



 

 

Horvát eredmények       2018-2019.    II. félév 

 

 

1. 2019. január 24.- Rác Fonó- Iskolások napja 

 

A rendezvényen tanulóink dalokkal léptek a dusnoki közönség elé. 

Horvát verset szavalt: 

 

- A Dušenici Horvát énekkar dusnoki  népdalokat adott elő, harmonikán kísért: 

Balog János. 

 

 

2. Március 20.- Horvát Szép olvasó Verseny- Katymár 

 

A katymári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Általános Iskola közös 

szervezésében megrendezték a  

Horvát Szép olvasási Versenyt, melyre a mi iskolánk horvátos tanulói is meghívást 

kaptak.  

A versenyen 4 tanulóval vettünk részt. Eredményeink: 

- 1. helyezett – Vincze Angéla 6.a 

- 3. helyezett – Antal Erzsébet 5.o tanuló. 

 

3. Április 4.- Szerb - Horvát Nyelvi vetélkedő- Bácsalmás 

  

A nyelvi vetélkedőn 5 tanulóval vettünk részt első alkalommal. 

Eredmények: Csapatmunkában 

- 1. helyezett-Deutsch Jázmin 8.o és Kernya Rebeka 7. o  

- 2. helyezett - Hodován Gréta 7.o tanulók. 

 

 

 

4. Április 8.- Szülői értekezlet a dusnoki óvodában leendő 1. osztályosok részére 

 

Az óvodavezető: 

-  Földesiné Jagicza Andrea valamint az iskola részéről 

- Gorbay - Nagy Tihamér-intézményvezető 

- Tarnainé Koprivanacz Éva - leendő 1. osztályos osztályfőnök 

- Varga Szilvia horvát nyelvet tanító pedagógus vett részt. 

Az óvodában közös szülői értekezleten ismertettük a leendő elsősök szüleinek a 

dusnoki Általános Iskola által felkínált lehetőségeket az iskolai oktatáson kívül, a 

délutáni különböző szakköri foglalkozások témakörében. 



 

5. Április 11.- Országos horvát nyelvű szavalóverseny – Budapest, HOŠIG 

 

- Skaczel-Varga Mira 4.a osztályos tanuló / Lipicanac 

- Goór Emília 5.osztályos tanuló / Zec u kavani 

- Sipos Nóra 8.a osztályos tanuló / Voli, ne voli 

 

6. Május 3. Horvát Majális Bátya 

 

A Bátyai HNÖ és a Bátyai Ált. Iskola játékos sportvetélkedőt, táncházat ügyességi 

feladatokat rendezett a Bács-Kiskun megyében horvát nyelvet tanuló diákoknak. 

A Majálison iskolánk 20 horvátos tanulóval vett részt a rendezvényen. 

 

7. Május 14. KI MIT TUD – Dusnok 

 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként 2018. decemberében megtartott 

önkormányzati gyűlésén javaslatokat tettek, tettünk a következő év 2019-as év tervezett 

programjaira, megszervezendő eseményeire. Ezen a gyűlésen vetődött föl a gondolat, hogy a 

HNÖ és Dusnok-Fajsz Általános Iskola közös szervezésében egy merőben új, talán 

hagyományteremtő jelleggel, szervezzünk egy kicsit nagyobb volumenű rendezvényt 

iskolánk horvát nyelvet tanulói részére. Valamint vidékről is próbáljuk bevonni, a környező 

iskolák horvát nyelvet tanuló diákjait is. 

Financiális hátterét a tervezett programnak a Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

biztosította, így kezdődhetett a program szervezése. 

Házigazda: 

- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

- Dusnok-Fajsz Általános Iskola 

 

Helyszín: Dusnok, József Attila Művelődési Ház. 

 

A tervezett program legfőbb célja:  

horvát nyelven bemutatni, előadni a legkedvesebb verset, dalt, táncot, kiszámolót, 

találós kérdést stb, amit szeretnének a tanulók egymásnak előadni, tudásukat 

megosztani másokkal. Kedvet csinálni a horvát nyelv tanulásához, akár ily módon is, 

valamint fölhívni a figyelmet a horvát nyelv szépségére, rejtelmeire. 

 Négy vidéki iskola horvátos tanulóit hívtuk meg: 

 1.bátyai 

2.bácsalmási  

3. katymári  

4. bajai 

 Mind a négy iskola ugyanúgy, mint a miénk horvát nyelvet tanító intézmények. 

Minden iskola színvonalas műsort adott elő: 



modern dalok, versek, találós kérdések, vidám jelenetek, vicces mesék,bábjelenetek, ének duett, 

harmonikával kísért dalcsokrok … voltak a műsorban. 

 

A dusnoki horvátos tanulók a következő műsorszámokat adták elő: vers, népdalok kategóriájuk szerint 

2. osztálytól 8. osztályig. 

A műsor kb. egy órás volt, a közönség élvezte a változatos műsorszámokat. 

A vendégfogadás után a gyerekeknek discóval készültünk. Nagy számmal élvezték a mai, modern 

zenéket. 

A program fél 7 körül ért véget. 

A program célja, hogy ezen a délutánon a horvát nyelv kerüljön előtérbe, mutassa meg mindenki mit 

tud horvát nyelven! 

A rendezvényt támogatta a Dusnoki HNÖ : 100 000 Ft-tal. 

 

8. Május 8.- Rác Pünkösd-Horvát Gasztronómiai nap- Dusnok 

 

A Rác Pünkösd keretében ezen a napon szervezte meg a község a HNÖ segítségével 

a Horvát napot. 

- Gasztronómiai bemutatóval vette kezdetét a rendezvény, 

- 17 órakor horvát szentmisével kezdődött a hivatalos program. 

- 18 órakor a Barai Szabadidőparkban kulturális műsor következett, melyen 

horvátos tanulóink is bemutatkoztak. 

- A Dusenici Horvát Gyermekkórus sokác dalokat adtak elő, harmonikán kísért 

Balog János. 

 

9. Június 14. Ballagás- Dusnok 

 

A 8. osztályos 5 ballagó horvátos tanuló egy horvát verssel búcsúzott az általános 

iskolától. 

 

      10. Június 16-23. – PAG – Horvát anyanyelvi  tábor 

 

A Dusnoki HNÖ támogatásával az idei tanév végén horvátot tanuló diákjaink 13 fővel, 

Horvátországban, Pag szigetén táborozhattak egy hetet. 

A támogatás: 285 000 Ft. 

 

    11. Június 24. – Iván napi fáklyás csónakázás 

A Dusenici Horvát gyermek énekkar Dusnokon a fáklyás csónakázás után a Vajas parton 

Dusnoki népdalokkal kedveskedett a közönségnek, kísért a Zabavna Industrija zenekar. 

 

 

 

Dusnok, 2019-06-26  Varga Szilvia 

 


