
Negyedik é ve ú i é pületben
Tané vkezdé s a budapesti horvát iskolában

Az  rs vezé r té r mellett, az Ikea áruház, a zuglói ren-
del inté Zet é s né hány tí Zemeletes lakóház szomszé d-
ságában bú iik meg a magyarországi horvátok oktatási
köZpontja, a Honát Óvoda, Altalánas lshlla, Clmnázium é s

Dí ákltthln. Három hé ttel a tané vkezdé s el tt jártunk
az iskolában,

Az é pületre pillantva, ú gy t nik, mintha mé g a va-
kolat sem száradt volna meg a falakon, annyira ú j az
é pület, A komplexum magyar állami beruházáské nt
é pült i995-9ó-ban, melyhez a telket a F várog Önkor-
mányzat ingyen biztosí totta, Az iskola el tti füVeS té -
ren az 1848,49-es magyar szabadságharc horvát nem-
zetisé g  tábornoka, az Aradon kivé gzett Kné zith Károly
mellszobra áll,

Az ishola rövid törté nete

A horvát iskola a magyarországi horvátság ll, világ-
háború  utáni törté neté nek els  oktatási központja,
l94ó-ban lé tesí tetté k Dé lszláv Lí ceum ós Taní tóké pz  lnté ,
zet né ven, a szerbekkel közösen,
Pé csett, l950-ben a M vel dé si
Miniszté rium Budapestre helyezte
át aZ inté Zmé nyt. A f városban a
Rózsák teré n, már Dé lszlóv Taní tóké p-

z  é s Gimnázium né ven folyt a ma-
gyarországi horvátok é s szerbek
oktatása, A ki]encvenes é vek elejé -
nek iugoszIjv poIit ikar változásai
az iskolán belül is é reztetté k hatá-
sukat. l993-ban az iskola szerb é s
horvát ré sze ketté vá]t, melyr J ak-
koriban sokat cikkezett a magyaí
sajtó. ,,Arról fttaft az ú jsáqok, hogy a

szerú  é s a howát származású  tanárok
eqymást köpködik az iskoldban, ami egy,
szer en nem ullt igaz, Ylltlk ugqan szó-

beli konfliktusok a küIönbdz  nemzetisó-
g  tanórok között, de mindez soha nem

í aí ult el" - mesé li Psrri.s Mária, a horvát isko]a Vezet le
a nehé z átmenetr i, Az igazgatón  1984 óta taní t aZ
inté zmé nyben, melyet 1998 augusztusa óta Vezet.

|elenleg negyvenöt óvodás, száztizenöl álta]ános is-
kolás é s ugyanennyi gimnazista iár aZ l99ó-ban átadott
é pületegyüttesbe, Nyolcvanné gy diák lakjk az iskola di-
ákotthonában, Ugvan nincs tú lielentkezé s az inté z-
mé nybe, mé gis felvé teli vizsgát ke]l tenni, Ezen e] nyt
ielent a horvát származás, de semmlfé leké ppen nem
el felté tel. ,,Óvodásainh fele, mí q az ált lánll- é s közé pishalds-

aft hetven-ngolcvan százalé ka honlát nemzetisé gí í , A tanári é s
neve] i kar kilencvenöt százalé ka magyarországi horvát
pedagógus, de dolgoznak magyarok é s horvátországi
horvát tanárok is az iskolában" mondja Petrics l\.4ária,

A diákok ké tnyelv  oktatásban ré szesüInek, Heti öt
órában tanulják a horvát nyelvet é s iroda]mat, de a iör-
té nelem é s a f ldralz taní tási nyelve is a horvát, A magyar
nyelv é s irodalom kivé te]é ve] a tantárgyakat ré szben
magyarul, ré szben horvátui tanuliák. ,,Van amikor a ta-
nár magyarul mondja el az anyagot, é s a gyerekeknek
horvátul is meg kell tanulni az óravázlatot, máskor for-
dí tott a megosztás" - magyarázza az igazgatón .

Az ú j tanfu kezdeté n

petrics Mária a tané v el tti ké szül dé sr ] elmond-
ta, hogy a horvátországi tankönlvek beszerzé se lassú ,
körülmé nyes é s zavaros, El nyt jelent viszont az isko-
la számára, hogy az egyik tanárn  tankönyvet í rt az ál-
talános iskola els sei é s másodikosai számára, a har-
madikosoknak szánt könyv ké zirata pedig már a

nyomdában van. Az igazgatón  fontos cé lké nt ielölte
meg a saját erón  törté n  tankönqvftdst a fels  taqozatosok

számára is, A hosszabb távú  tervek között az iskola
módszeí tani köZponttá fejleszté se is szerepel,
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A gimnáziumban Vé gzett tanulók mintegy hetven-
nyolcvan százalé ka sikeresen felvé telizik valamely fel-
s oktatási inté zmé nybe, AZ l998-ban é rettsé gizettek
közül pé Jdául az ELTE horvát szakára, a Pázmány Pé -
ter Katolikus Egyetemre é s a Kü]kereskedelmi F isko-
lára is belutottak diákjaink,

Az iskolai oktatás egyik fontos ré sze a haqyomány-
ápllds_ Ezé rt a tanulóknak csupán heti ké t testnevelé s
óráiuk van, mí g a harmadik helyett horvát né ptánco-
kat tanulnak, Az isko]ában ké t tánccsoport m k dik
Tamburica é s Fáklya né ven, A ,,Tamburica" az iskola
együttese, Fellé pé seikkeI a különböz  nemzetisé gi
rendezvé nyeken számos é rté kes dí jat nyertek, Az isko-
lában é vente ké tszer rendeznek horvát ünnepi hetet:
novemberben,,A magyarorszigi horvátok barátkozásánah
heté t" , áprilisban pedig a ,,Horvát ngelv é s irod,alom heté t" .

Mindkett  cé l|a az, hogy a gyerekek a kultú ra segí tsé -

gé vel jobban megismerjé k egymást. Ezekre a rendez-
vé nyekre más, magyarországi horuát iskolákból (pé l-
dául a hercegszántói Horvát 

^Italánls 
lskolábóI vagy a

pé csi Miroslav Kleza Horvát Általános lsftola é s Gimnázi-
atrróól) is iönnek vendé gek,

Az oktatási inté zmé ny anyagi helyzeté r l Petrics
Mária ezt mondja: ,,Pé nzb l soha sincs elé g- Amikor
l99ó-ban átvettük az é pületet, azt hittük, hogy nem
sok dolgot kell vásárolni. Most viszont egyre több hiá-
nyosságot veszünk é szre: hiányos a nyelvi laborunk,
kevé s a Számí tógé pünk, a kollé gium tanulószobáibóI
hiányoznak a söté tí t függönyök, az alsósoknak nincs
elé g könyvespoicuk, az óvodások udvari játé kai szegé -
nyesek é s mé g soroIhatnám." BesZé lgeté sünk percei-
ben é ppen egy átázott fürd Szobát hoztak helyre. Van
tehát az é pületben is javí tanivaló,

Karácsony Zoltán

István, Tótszerdahely polgármestere
elmondta: a közsé gnek l870 óta van
iskolája s az itt é l k mindig fontos_
nak tartották, hogy gyermekeik ta-
nuljanak, tudásuk gazdagodion, A
horvát nemzetisé g  közsé gben a
nyelv, a kultú ra é s a hagrományok
meg zé sé re az iskolában nagy
hangsú lyt fektettek, Í gy lesz ez az ú 1

iskolában is.
kepunkon uoncz Arpao es a ven

dé gek az ünnepen-

IEGYZET:
zdnyl Katalln í 162r-1673| a horvátor-
szági Bosilievoban született, zrí nyl llona
é desanyia. o volt az els  n t í .ó. akl
horvátul imákat, verseket í .t é § í ordí -
tott. ,,Putnl tovants" (Utitárs) cí mmel ie-
lent meg k nyve.

,,Zrtnfi Katalin"-iskola Tótszerdahelyen

Igazi ünnep volt a muramenti Tótszr-
dahelqen augusztus 3O-án: Cijncz Ar-
pád köztársasági elnök Bozidiar
Puqelnih, horvár okla|ási é s sportmi-
niszter, Valamint Donú sev Toso, a
Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hiva-
tal elnöke ielenIé té ben felavatta a 83
milIió Ft ráfordí tással felú jí tott álta-
lános iskolát, me|y ebb l az alka-
lomból Zrí nyi Katalin nevé t Vette fel,
Göncz Árpád avatóbeszé dé ben
hangsú lyozta, hogy a dé l-zalai fal-
vakban é I  horvátok egyenjogú  pol-
gárai Magyarországnak é s az iskolá-
nak né lkülözhetetlen a szerepe a
nemzettudat é s az önazonosság
fenntartásában é s ápolásában, Tisiár
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