Ifiú sági egyesületi é let a horvátoknál
Helqi é s ré giós sejtekben m ködik, országosan vegetáI
Amikor l992-ben megalakult é s szinte é szrevé tlenú I
munkához látotí a Magvar\rszliqi Gradistqei Hlrvát Fiatal1h
EEJesüIete (MCHFE), a szentpé terfai származású zágrábi
egyetemista, Handler András vezeté sé vel, sokan nem tulajdoní tottak különösebb le]ent sé get a dolognak.
Megszokott volt ugyanis, hogy a fiatalság jelen van a
helyi kultú rcsoportokban, De akik é letre hí vták az egyesületet, azok enné l többet akartak ké zbevenni é s irányí tani saiát sorsukat, Ehhez elegend pozití v pé ldát nyú jtott a szomszé dos Ausztriában, bé csi szé khellyel m köd Howát Akadé miai Klrrú , amely több é \tizede nemzedé kr l-nemzedé kre adta át tapasztaIatait, A f ké nt

egyetemistákból összeállt bé csi aktivisták nemcsak a
nemzetisé gtudat é s az anyanyelv meg zé se é rdeké ben
szervezté k programjaikat, hanem munkájuk ké s bb po-

]itikaj szí nezetet is öltött, A bé csi Horvát klub tehát
pé lda volt az itteni, gradistyei horvát fiatalok számára,
s t a bé csiek ké s bb pártfogolták is a különböz
európai ifjú sági összejöveteleken az ú jonnan alakult ma-

gyarországi testvé rszervezetet,
A gradistyei horvát egyesület kezdetben csak a nyelvi
é s folklorális é rté kek meg rzé sé re helyezte a hangsú llt,
mí g ké t é V mú ltán, immáron más vezet vel, a kópházi
Klemensits Ingriddel az é len, a gradistyei fiatalság kezdte
kié pí tenibázisát.

Tagtoborzás,

nqái

A tagtobozásnál els ké nt a

táboroit

szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárké pz F iskola horvát nyelv é s irodalom
szakos hallgatói iöttek számí tásba, majd falvanké nt

meg kellett ta]álni azokat a jelölteket, akik maguk köré
tudták gy jteni a helyi ifjú ságot, Ennek következmé nyeké nt egy-ké t települé sen hivatalosan bejegyzett ifiú sági
e€
yesület is alakult, pl. Nardán a ,,Mladina" , Szentpé terfán a ,,MIah". ]obbnál tobb kezdemé nyezé sek kerültek a
látóté rbe: az elmú it hé t é vben számos rendezvé nyükkel
robbantak be a horvát közé let vé rkeringé sé be.Ezek kö,
zött az egyik legsikeresebb, az é vente más-más
gradistyei faluban megrendezé sre kerül ifjú sági tábor.
l994-t l kezdve Szentpé terfa, Kópháu, Peresznye, Nard,a é s
Und vállalta a házigaz,da szerepé t, A táborok a szokásos

menetrendben zajlanak, megközelí t leg száz f s lé t-

számmal, A ré szvev k betekinté st kapnak a helyi kulturáIis egyesületek munkájába, belekóstolhatnak az adott
települé s mindennapjaiba, el adásokat hallgathatnak
az anyaországot é rint ké rdé sekr l, szocioiógiai, helytörté neti különlegessé gekkel ismerkedhetnek, s mindezt anyanyelvükön. Termé szeteSen sporttaiálkozók, bálok, tré fás veté lked k is helyet kapnak a táboí i prog-

ramban, Erre a központi esemé nyre Szinte egy egé SZ
é ven át ké szül a közössé g, Mivel a legké zenfekv bb
pé nzforrásoknak a különböz
pályázatok bizonyultak,
id ról,id re,,p ály ázati hadiá rat" é s,,szponzorfogás" i ndu], annak é rdeké ben,hogy a tábor megvalósulhasson,
Ámbár nem mellé kes az sem, hogy a települé si é s a kisebbsé gi önkormányzatok, a helyi vállalkozók is erejükhöz mé rten segé dkezet nyú jtanak a szervezé sben, Elutasí tással ez idáig ritkán találkoztunk, Az idé n augusztus els heté ben HlNdtzsidánv ad helyet a tábornak,
mely a horvát közsé gek egyik legaktí vabbika Gradistyé ben,

A

táborok mellett

a

c radista ei F iatal1h N api a,

a ré giós ifjú sági labdarú góbajnokságok, a bi-

ciklitú rák, koncertkör-

utak, SZí nháZlátogatás-

ok szervezé se is szí ne-

sí tik az egyesüIeti é let
palettáiát,
ú n. ,,É bredós Napia" ^z
a ma jdnem

teliesen asszimi]álódott horvát falvakba

hí vla egy napra az é rdekl d ket, oda, ahol
már-már csodaszámba
megy egy horvát nyel-

Ven megtartott iStentisztelet, kultú rm sol
vagy bál. Ilyen nem

mindennapos

Közel száz fiatal táboí ozott 1997. augusztüs ó-9.1g Nardán

ese-

mé n],t könyvelhettek
el maguknak a fert homokiak, fels csatá-
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riak,

s

ilyen

,,felrázó"

é lmé nnyelkí ván|ák
megajándé kozni a gra-

distyei fiata]ok idé n a
hidegsé gieket is,

AZ egyesület mozgalmi é lete ,,lefedi" az
egé sz ré giót, A sikerek
mellett azonban számos ió ötlet hullt porba, azon egyszer oknál fogva, hogy Gradis-

tye fiataljai nem rende]keznek egy összefoközponti hel)yel,

gó

SOprOn

tú lságosan

é szakra fekszik, mí g
Szombathelq tú lságosan

dé lre, mintegy 200 kilomé ter távolságra fek-

szenek a legtávolabbi
falvak egymástól, Hé t-

A tábor lakói megismerkedhett€
k
az ündi mester,
Krizmanich Ferenc ú tmutatásai alapián a tamburaké szí té sforté lyalval is

köznapokon lehetetlen
megoldani a rendszeres összejöveteleket,

mert ez nem-

csak jelent s id kiesé st ielent a távolabbról é rkez knek, hanem komoly zsebpé nzbelj vonzata is van. A ielenlegi elnök szé khelyé n,vagyis Kópházán a helyi önkormányzat az ú i kultú í házban felaiánlott egy helyisé get ifiú sági irodának, ami mind a mai napig é rintetlen,
berendué seft hflón. Összegzé ské nt leí rható, az egyesületi
é let a helyi sejtek mozgósí tásával zajlik, s bizony legf ké pp a tagok tettreké szsé gé nmú lik. A nehé zsé gekellené re a gradistyei fiatalok továbbra is azon munkálkodnak, hogy ú jabb é s ú jabb er vel ránák fel az é rdekl dé st,

Országos szervezet, külkapcsolatok
A hé t é Vi kitartó munka elismeré seké nt az április elejé n
Né metországban megtartott Európai Kisebbsé gi lÍ í ú sági
Egvesületeh hú své tiszemináiumán

az MCHFE

tagí elvé telt

ryert. Ebbe a nemzetközi szeí vezetbe els ké nt Magyarországról a né met ifjú sági egyesület ]é pett be ió né hány é ve é s azóta már Bajdn szerveztek is hú své tiszemináriumot, l998-ban a gradistyei ifjú sági egyesület kezdemé nyezé sé re,horvát po]itikai é s civil szervezetek támogatásával megalakult Kópházán a Magyarorszigi Horvát Fiatalok szijvetsé ae, ame]yet koordinációs feladatokkal

ruháztak fel, Tulajdonké ppen azonban nincs kit é s mit
irányí tania, hiszen a horvátok által lakott hat í é gióból a
gradistyein kí vül, csak a zalai é s a baranqai ifiú sági egyesületek jeleskednek kisebb-nagyobb arányú szervezettsé ggel, Továbbra is mé lyen hallgat Bács-Kiskun, Somogq
é s Pesf megye, egy orSZágoS szervezetnek pedig akkor
lenne é rte]me, ha minden ré gió megteremtené a maga
helyi ifjú sági egyesületé t,
Ezt tetté k a za]aiak, vufr veronika elnökleté vel, ahol
csakú gy mint másutt az é rdektelensé g é s a pé nzhiány a
legnagyobb gond, Né hány program erejé ig azonban
hallattak már mag ukról a Muramenti horvót ftatalok é s csak
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remé lni lehet, hogy ez a kezdeti lelkesedé s nem torpan
meg,

A

rnásik központ Baranaa

Gradistye után a legbuzgóbb ifionti hé wel Baranya megyé ben jött ié tre a horvát fiatalság második fellegvára,
Ehhez kiváló táptalajt jelent a ]anus Pann1nius TudománqeEJetew hovál nyelv é s irodalom tanszé ke, melynek hallgaí ói, Filák|vita Dusán vezeté sé bena helyi Miroslav Krlá
HOnát Gimnázium tanulóit iS megnyerté k az egyesületi
munkának. A másfé l é ve bejeg}.zett egyesület programtervezeté ben szerepel a legú labb horvát filmalkotások
megismeré se, esz1ki szí nházlátoqatás, s t a pé csi Horvát Szí nhdz keretein belül nemré g megkezdte m ködé sé t az ú n,
,fiorvát kóvé ház" is, A pé csiek idé n próbálkoznak el ször

táborszervezé ssel. |ú nius l7-20-ig,Eqljütt Európábah"
mottóval Pé csre várják a hazai, horvátorsági é s vajdasá-

gi fiatalokat, Jeles hazai törté né szek, kutatók bevonásával

mód nyí lik irodalmi, kultú rtörté neti, valamint politikai
eszmecseré kre is, A né gynapos rendezvé nyen mindezeken kí vül szerepel versendi kirándulás, pezsg gyár-látogatás, borkósto|ó é s rock-koncert is
fu Országos Horvát Önkormányzatban jelenleg külön
bizottság foglalkozik az ifiú sági ké rdé sekkel,s a legsüreet bb teend kkel, olyan bizottsági tagokkal, akiknek
van betekinté sük aZ egyesületi é letbe, hiszen többnyire
maguk iS aktí V tagjai, illetve vezet i a már emlí tett szervezeteknek. Í gy remé lhet leg az eikövetkezend né gy
é vben tüzetesebben é s ré szletesebben kerülnek nagyí tó
alá a gondok é s elhangzanak é pí t javaslatok is, Addig
is a megkezdett munka folyik tovább, helyi, illetve regioná]is szinten, mert akik bekapcsolódnak az egyesületi

tevé kenysé gbe, azok azzal szembesülnek, hogy agilis,
vállalkozó szellem fiatalok né lkül nem lehet semmifé ,
le egyesületi programról beszé Ini, S az egé sznek csakis

ebben reilik a lé nyege,

Horváth Tí mea

