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K szegfalvától a,,Balogig"
K szeg. Magqarok é s né metek. Bókóben egymás mellett, eoa,
mást kieqé szí tve, naplainkra szinte összeolvad,va, saí átls ega|elegeI alkotva , móqis meqtartva identitásukat , saiátossáqaikat .

A

Bé ri Balog Ádám Általdnos lskola hosszú é vtizedeh óta váIlalla
magdra a feladatot: rzi, továbbadia a hulturáIis sokszí n sé get,

amit rá bfttah, amelq szenes ré szé t alhltia a vdrosfta é s környé ,

ke salátos hangulatának, atmoszfé rájának.

Már a kezdetekkor is bé ké ben é it egymás mellett a várost a XIIL században megalapí tó magyar Kí szeoi család é s a Né met-alföldr l betelepü) Hencek, akik- ma,

radásukat biztosí tandó - különböz

privilé giumokat

kaptak befogadóiktól, Í gy szabadon használhatták

anyanyelvüket a közigazgatásban, aho1 egé szen 1ó48ig a né met é s a latin számí tottak a vármegye hivatalos
nyelvé nek, De több mint ké tszáz é wel ké s bb, mé g
l8ó8-ban iS né metül ké rté ka hatóságok a nyomtatványok, hivatalos iratok legalább ké tharmadát, A ké t
kultú ra, bár kü]ön Szigeteket alkottak, mé gsem mahidat a kölradt hatás né lkül egymásra, AZ öSszeköt
csönöSen átvett Szavak, é telek, az együtt felnöV ú i
generációk alkották, Nem í gy a várostól né hány kilomé terre fekv apró falucska, K szeqt'alva: az 17l3-ban
svábok zárt közössé gben é lW ürttenbergb l betelepül
té k mindennap jaikat, csak anyanyelvükön beszé ltek,
ápolták hagyományaikat, szokásaikat. Nehezen fogadták be az idegeneket, inkább maguk között házasodtak, Saiát iskolájukban é s óvodájukban oktatták gyer
mekeiket a sváb identitás szeljemé ben,
A második viJágháború t, a kitelepí té seket követ en,
a szov|et megszállás negyven é ve aJatt vakmer sé gnek számí tott, ha valaki né met anyanyelv nek, né metnek Vallotta magát, Egy teljes generáCió n tt fel
ú gy, hogy identitásán kí vül mindené t elvesztette: kultú ráját, hagyományait, anyanyelvé t, Gyermekeink ma
az iskolapadban ké n}telenek megtanulni, mit is jelent
né metnek lenni, A Bé ri salog Ádám Általános lsko]a
jelentette egyik mentsvárukat, ahol inté Zmé nyesí tett
keretek között sajátí thatták el anyanyelvüket é s tradí ciójkat, miután 19óO-ban megszüntetié k a k szegfalvi
iskola fels tagozatát. l977-ben vé gleg bezárták az alsó tagozatot is,
P,z 1976-ban a ,,Balog lskola" vállalta fe] a tanárok é s
osztályok né lkú ]maradt k szegfalvi djákok oktatását,
istápolását, A nemzetisé gi isko]ákra Vonatkozó töí vé nynek megfelel en, a kisdiákok már a bet kkel
együtt, els osztálytól fogva, heti három órában sajátí tották el egykori anyanyelvük alapjajt, A né met spe-

gimnáziumnak köszönhet en a nagyobbaknak sem keIlett lemondaniuk közé piskolai tanulmányaik során arról a nyelvr l, amelyet nyolc é vig
tanu]tak, é s í gy van ez a mai napig, Bár az id k során
fokozatosan átalakult, ú j taí ta]mat kapott a kisebbsé -

Ciális tanterv

A ,,Balog-iskola"

- manapság a kommunikációs ké pessé g,a nyelv használatának ké pessé ge a mé rvadó, szemben a korábbi nyeJvtan-fókuszáltsággal -, é s
a módszerek iS rengeteget fejl dtek, változtak.
gi nyelvoktatás logalma

Az inté zmé nyekm ködé sé nek állandó kí sé r telen-

sé gé vévált a forráshiány, Mivel a nemzetisé gi nyelvoktatással járó plusz feladatok fedezeté t messze nem
biztosí tla az emelt fejkvóta, a ,,Balog" is pályáZatok ú t-

ján igyekszik finanszí rozni a tanulók nyelvtudásának
prolektIeit. A gyökereikt l ré gen
elmé lyí té sé szolgáló
t
elszakadt - elszakí tott - szül kt l már nem ismerhetik
meg eredeti hagyományalkat, kultú ráiukat - a legtöbb
gyerek ú gy kezdi meg tanulmányait, hogy egy szót
nem tud né metül - ezt az iskolapadban kell elsajátí ta,
niuk. Mennyivel könnyebben, haté konyabban megy
mindez, ha hosszabb-rövidebb id re kjutazhatnak né met nyelvterületre, csaiádokhoz, é s ott a saját szemükkel láthatiák, é lhetik meg mindazt, amit az osztályteremben hallottak, Ráadásul igazi barátokra találhatnak, akik a ké s bbiekben is segí tenek nekik e],
igazodni a másik ország kultú rájában.

Pé ]daé rté k az iskoia pedagógusaiból

á]]ó

,,Alpensiingef' (A]pesi é nekesek) kórus ]é treiötte, hjszen
arra taní tia a nebulókat, nem szé qaen í elvdllalni h\vatarta,
zásuÉ at, különieges alkalmakkor né pviseletbe ölí zve szerepelni, ápolni é s tenni valamit feledé sbe merül kultú fájuk, hagyományaik továbbé lé sé é rt,
A nyelvtudás irányába é s az azon belüli hangsú lyel-

tolódás mjatt is kü]önös jelent sé g a tanárok továbbké pzé se, Nemcsak metodikai é s pedagógiai

Szempontból, de a tudástarta]om teré n is, k iS, akárcsak diákjaik, rendszerint nem né met nyelvterületr l
származnak, í gy számukra is hasznosak a szemé lyes

tapasztalatok, é lmé nyek,Ezek egyré szt továbbadható
ismeretanyagot jelentenek, másré szt alapjául szolgálnak a további feIl dé snek, továbblé pé snek, folytonos
megú julásnak. (Ennek termé ke az a kezdemé nyezé s,
amely során - vállalkozó kedv magyar é s osztrák kol-

lé gáknak köszönhet en

-

né metül tanulhatnak törté nel-

met, mate%atikát a felsónb é vesek, megszereü)e í g11 a 1ártassiigot a szakryelvben í s.)

Bauer |ózsefné

igazgató

Szombathelyi horvátok
Már né hdna é vszázada,

de

a mú lt századi í rásos emlé kek is bi,

zowJí tjók a szlmbathelaí horuátoh ielenlóté t Szombathelqen. A
megyeszé khelqre, ré gióközpontú a termé szetes, hog11 a kiirnqez
hOft át telepilé
Neves hlwát í rók, kökóft, mint póIdául Mazsuranií itt tanultak a Lkeumban a mú lt század vé gé n,századunk eleié n.
Századunk hatvanas, hetvenes é veiben szinté n naqyobb szám,
ban höltiiztek honátok a megqeszé hhelqre a kijrryez telepiiló,

sekra sokan betelepüItek.

a

ké t szomszé dos meque (ZaIa é s cq r-Moson,
SOprOn) hlrvátlk lakta települé seia

sekr , s t

-

A horvátok els szervezett szombathelyi ,,bemutatkozása" az 1977-es horvát bál volt, Né weth ]ános {Cels)
szervezé sé ben. aki szinté n azokban az é vekben költözött be SZentpé terfáról Szombathelyre. A horvát bá1okat - az l999-es esztend kivé telé vel- szombathelyi
í szervezé ssel mindig a megye szervezi meg,

A szombathelyi horvát bálok kezdetben ku]turális
seregszemlé k voltak, a megye horvát kuItú rcsoportiainak bemutatkozása ré vé n,Ugyanis a bálok másfé l, ké t
órás kultú rm sorral kezd dtek, A 90-es é vekt l mindig csak egy,ké t kultrlrcsoport bemutatkozására kerüi
sor, esetleg egy hazai, illetve anyaországi vendé gcsoport m sorából kaphatunk ilyenkor í zelí t t,
A szombathelyi horvátok konkré t szervez dé sé t a
TlT szé kházban az MSZMP iránymutatásával l987-ben
lé tí eiött megyei nemzetisé gi klub jelentette, A nemzetisé gi klubból TIT Horvát Klub aiakult, melyet agilis

szombathelyiek a mai napig is könyvbemutatókkal,
í ró olvasó találkozókkal ,,é letben tartanak". A Horvát
K]ubból, annak taglaival indult el a szervez dé s,
amelynek eredmé nyeké ppen l990 májusában szinté n
a TIT szé kházban alakult meg a magyarországi horvátok els egyesülete, a ,,Cradistaei HOwát EEJesület", Az
egyesú let kapcsán Szombathelyen alakult az e]s Országos Horvát SzöVetSé g 1990, november 3-án. P,Z
1990-es parlamenti választásokon - a Szombathelyen
é l , horvát anyanyelv - Honáth Vilmos bekerült az
országgy lé sbe, é s ott Magyarországon els ké nt nemzetisé gi nyelvé n Szólalt fel. A 90-es helyhatósági Választásokon Herglvich Yince független horvát ké pvise,
l ké nt induIt, é s az akkori tvr szerint szószólói ké pvi,
seleti jogot szerzett a szombathelyi közgy lé sben. A
ké pviseleti iogga1 sikerült a Várostól olyan támogatást
szerezni, hogy a szombathelyi horvátok els önálló
irodahelysé get nyithattak a Kisfaludy u, l, szám alatt,
Ebben az id ben a horvát klub kapcsán már felvet ,
dött egy é nekkar megalakí tása, Az MMlK-ban, maid a
TIT-ben kapott helyet a próbák idejé re, í gy nem tudott

rendszetesen m ködni, Az l994-ben megalakult
Szombathelyi Horvát Kisebbsé gi Önkormányzat ho-

zott lé nyeges Változást a szombathelyi horvátok kulturális é s identitástudatot meg rz é leté ben. l995 nya,
rán Zddrovich Bernadett f iskolai adiunktus ké rd í ves
felmé ré stké szí tettaz itt é l hoí Vátság köré ben. Err l

tudományos konferencián beszámolt, majd l99ó-ban
publikációt ké szí tett,,Identitástudat é s ngelvhasznáIat
'dsszefügqé se

a

szombathelqi horvátoh í zöróben"

cí mmel, A

vizsgálatnak kett s haszna volt: egyré szt sikerült felkutatni addig ismeretlen horvát családokat, másré szt
a té nyfeltárásból egyé rtelm en kiderült a horvátok
igé nye, Els munkaterveinket ez alapján állí tottuk
össze.

A Horvát Kisebbsé gi Önkormányzat

helysé geiben

1995 szé n megaiakult a ,,CuurOui(,e" é nekkar, melynek

vezet |é ül Né meth Qyörgyné t (Gerust), a leglobb
é nekest választottuk. A horvát önkormányzat szinté n
95-t l hé tvé gi óvodai é s iskolai fog]alkozásokat vezetett be szombatonké nt, Az óvodai foglalkozások olyan
sikeresek voltak, hogy'99 szé t l a Gagarin ú ti óvodában {jelenleg 29 f ) eey teljes óvodai horuát csoport
m ködik, Dé vainé Gerencsé r Helé n vezeté sé vel, Az isko,
lai foglalkozásokat mindig a BDF Dr, Gadánui Károly
vezette horvát tanszé ké nek hallgatói, ielenleg Pazitq
Korné lia é s Yerhás Elví ra vezetik. '98-tól bevezettük a
né pzene- é s tamburaoktatást, melyet a peresznyei
tambura együttes Vezet ie, Welner Ervin tanár Vezet,
szinté n szombatonké nt. A ,,Gyurgyice" é nekkar m vé ,
szetj Vezet ie '97-t l Kelemen Zsuzsa tanárn , akinek
vezeté sé vel 2000-ben az országos min sí t versenyen
ezüst fokozatot é rtünk el,
Szombathelyen minden hónap els vasárnapján l7
órai kezdettel a Zárda templomban horvát istentiszte]etet tartunk, melyet korábban Pré cs ]ózsef atya Vezetett
ké t é s fé l é ven keresztül, jelenleg pedig Sthneller ]ános,
szentpé terfai plé bános ú r celebrálja a szentmisé t,
A horvát klub kereté ben a horvát önkormányzat helyisé geiben rendszeresen í ró-o]vasó találkozókat,
kön}ribemutatókat SZerVeZünk, Harangozó Ferencné , a
horvát önkormányzat alelnöke, irodavezet je, A hor,
Vát önkormányzat vezeté sé ve]Zdgráb - Podsused városré sszel é pí tettki testvé rvárosi kapcsolatot. Mjnden
é vben kölcsönös vendé gszereplé sekkel találkozik a
ké t baráti társaság, bemutatva egymásnak a város é s
megye nevezetessé geit, szé psé geit-A Szombathelyi
Horvát Önkormányzat minden é vben elviszi nyári olvasótáborba gyerekeit a Balatonra, vagy a horvátor,
Szági tengerpartra.
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Minden é vben megszervezzük a karácsonyi koncertet, az iskolások, az óvodások, a tamburások é s az
é nekkar m sorával, vendé geink nagyszámú ré szvé te,
lé vel. Irodavezet nk ötleté Ie 2000-ben hagyományte,
remt szándé kkal szerveztünk adventi koncertet,
amelyre a hortlátzsidányi é s a szentpé teú ai é nekkarokat is
meghí vtuk, A Horvát Kisebbsé gi Önkormányzat minden é vben szervez ké t-három napos,,országiárást",

valamely horvátok lakta területre; í gy iártunk már Baja,

Pé cs, Pest környé ké n Horví í tú Vilmos é s Puenhoffer Richátd ké pvisel társaink szervezé sé ben, l997-ben zaIándokú ton voltunk Megyugor|é ban, melyet az idé n
szeretné nk iSmé t megszervezni,
|ó é rzé sré szt venni a szentpé terÍ ai, kimlei kulturális

a

fesztiválokon, eleget tenni
howátlijv i, nardai,
horv tzsidánqi meghí vásoknak. Ilyenkor ú gy é rezzú k:mj

is a megyei horvátság ré sze vagyunk é s továbbra is
küzdünk az asszimilálódás ellen, gyermekeinkben
megpróbál|uk fenntartani aZ identitástudatot, é bren

tartani aZ önazonosságot. Meg akariuk tartani horvátságunkat.

Hergovich Vlnce

a Szlmbathelui Hlrvát Kisebblé gi Ónkormányzat elnöke

cí m lapból

Úiann kisebbsé gi lapok, folyóiratok
Mindig öröm számunkra, ha arról adhatunk hí rt, hogy
b vül a hazai kisebbsé gek Saitókí nálata, Különósen
ünnepi a pillanat, ha - miké nt most - három ú idonságról is beszámolhatunk, ráadásul mindhárom vá]lalkozás vidé kr l indulJanuárban jelent meg az ászak-Keleti Lun00 DrOm Hí rIeszáma. Az ezentú l havonta megjelen Országos

vé I els

Cigány Önkormányzati koordinátoIi tájé koztatót

]ózsa

Zoltán szerkeszti, s a * cí msorban is megielölt lé gióban

m köd

té r l olvashatunk, s né hány bibliaré szlet is segí t a kisebbsé g, a másság helyes megí té lé sé ben.Durkó Albert
szerkeszt , alapvet en hí rlevé lnek szánja az ú iságot,
amely a vallás, a hit talaján vezethet közelebb a cigányság problé máinak megoldásához,
Igazi - klasszikus é rtelemben vett - folyóirat kiadásába vágott a szolnoki szé khely Kisebbsé gi ]ogvé d
Egyesület, amikor február vé gé nmegjelentette a Di4Ióqus-t.

- kisebbsé gi önkoImányzatok tájé koztatásának
szentelik_ A lap tartalma - amennyiben a szerkeszt i

szándé kok megvalósulnak - több lesz, mint amit egy
hí Ievé It l általában megszoktunk, A szervezeti hí rek é s
információk mellett ugyanis hí rmagyarázatok, olvasói
levelek, s é rté kelé sek,iskolai é s egyé b oktatási ké rdé sek, vitás esetek elemzé se, a cigányság társadalmi helyzeté t, lehet sé geit javí tó esemé nyek, törté né sek közzé té tele, a többsé gi társadalommal való sikeres kapcsolatok, pozití v folyamatok bemutatása, s t jogi felvilágosí tás is szerepel terveik köZött, Az Ózdon m köd szerkeszt sé g, s a lap szerkeszt bizottsága - amint azt bekösz nt jükben í rják - csak egyetlen dologtól zárkóznak
el: nem adnak helfi a szemé lyesked , s a kizárólag mások megbántására törekv í rásm veknek,

MEr*e

napiaiban hagta el a nyomdát a neú jság, a Remé ny Hí r els száma.
A Mé gis Van Remé ny Egyesület, aZ EPK országos cigánymisszió, a Kereszté ny Cigány Né pf iskola é s a
Kereszté ny Né pf iskola kezdemé nyezé sé re elindí tott,
Bé ké svárosában szerkesztett lap els dleges cé lja a
Cigánymisszió meger södé sé t é s további fejl dé sé t
szolgálni. A bemutatkozó - igen ní vós kiállí táSú számban a hazai cigányság mú ltiáról, a Cigánymisszió
munkáiáról, a misszió egyik roma munkatársának é leFebruár els

gyedé vente megjelen
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A Brit Nagykövetsé g kizárólagos támogatásáVal ké szül periodika els száma - közel százhatvan olda]on
- kilenc tanulmán}t tartalmaz (közülük né hányat angol fordí tásban is), A szez k között szociológusok,
szociáIpszichológusok, mé rnökök, pedagógusok, iogászok, tudományos kutatók találhatók. (Másoké i
mellett Forray R. Katalin, Csepeli György, Furmann
Imre, A. Gergely András é s CsilIei Bé la í rásaival találkozhat az olvasó), Nemcsak cigányügyi é rtekezé sek é s
esettanulmányok sorakoznak egymás mögött, hanem
a hazai kisebbsé gi iogokkal, a kisebbsé gi oktatással, a
kisebbsé gi |ogvé delem ú | lehet sé geivel foglalkozó
cikkek is_ A vezé rtanulmányt L, Murányi László jegyzi
,,(Kisebbsé gi) lé tké rdé sek"cí men. A Közé p,euIópai,
ságról a cigányságról vallott né zetrendszere tükré ben,
egy lakói származása okán kegyvesztetté váló faluról,
a Roma Esé ly programról, a cigányság csoportdinamikáiáról, illetve küls kategorizálási kí sé rleteir l szóló í rások teszik teljessé a lap lepertoáriát. A Keré kqgártó lmre f szerkeszté sé ben, negyedé vente ú i számmal
ielentkez folyóiratot Szolnokon ké szí tik, s alkalmanké nt ké tezer pé ldányban adják ki.
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