
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/ 

 



M e g h í v ó 
 

 

 
 

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 


