2010. évi munkaterv

A Dugonics András Horvát – Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület
(alap.határozat: Pk.60120/2004/3, alapítás ideje: 2004.09.08 alapítói
vegyesen
horvátok-magyarok).
2009.
évi
munkája
teljes
egészében
kimerítette az alapszabályzatban rögzített és meghatározott célokat,
valamint feladatok megvalósítását, amelyek a következők:
A Horvát nemzeti kisebbséggel kapcsolatos tevékenység Szegeden és
környékén, valamint határon átnyúló együttműködés serkentése, erősítve a
szegedi horvátság nemzetidentitás tudatát azzal a céllal, hogy a lakosság
is megismerje a kultúra sajátosságait, illetve, ezzel növelje a térségbeli
toleranciát, valamint az itt élők multi - kultúrális tudatának
kialakulását, fejlődését.
A
Horvát
kisebbség
ösztönzése
önazonosságának,
kultúrájának
megőrzésére,
anyanyelvének
ápolására
történelmi
hagyományainak
megőrzésére, valamint ezek gyarapítására és további megismertetésének
fejlesztésére, melyeket a 2010-es esztendőben is szeretnénk folytatni.
Tagságunk, melynek száma hozzávetőlegesen 35 fő, teljes tudásával azon
fáradozik, hogy ezt a kultúrát továbbadja gyermekeinek és megismertesse a
szegedi
polgárokkal.
Ennek
színvonalát
a
pályázati
forrásokból,
támogatásokból nagyságrendekkel növeltük, és a jövőben is próbáljuk
növelni.
A 2009–es esztendei program már eleve meghatározza az Egyesület
központi tevékenységének körvonalait, melyben továbbra is felvállalja a
regionális és határon átnyúló együttműködési feladatok végzését,
koordinálását melynek feltétele a szükséges nemzetiségi, nyelvi,
kulturális és nem utolsó sorban kisebbségjogi ismeret megléte valamint
kellő infrastruktúra kialakítása és a meglévő racionális felhasználása.
- Nyelvoktatás szervezése felnőttek és gyermekek számára, nyelvi
továbbképzés valamint annak szinten tartása. Ezt a tevékenységet
Egyesületünk a Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzattal karöltve
megalakulásuk óta műveli.
- Nyelvoktatás anyanyelvi közegben a következő desztináción (Szerbia
Montenegró - Palics, Subotica, Tavankút valamint Horvátország területén –
Rijekán
(folklórtábor
Lovranban,
Zadarban,
Vlasityi
településen.)
Tradicionálisan a hatodik rijekai nyári tábort is szeretnénk realizálni
(Rijeka 2010 címen), valamint a vajdasági horvát és magyar gyerekeket is
bevonni szegedi programjainkba. Emellett az elmúlt évben már elkezdődött
Split-Szeged szerződéses kapcsolatot is bővítenénk.
- Fotó és festménykiállítás „Az Adria virágai” – „Cvijece Jadrana”,
valamint „Horvát népviselet” „Narodne nosnje Hrvata” „Boje Jadrana” – az
„Adria színei” további bővítése melyek anyagát bővítenénk a szabadkai
festőtábor ideillő képeivel.
A kiállítási anyag további bővítésére és a természet szépségeinek
feltárására május elején egyesületi kirándulást szerveztünk Horvátországba
Vukovár-ra, a horvát családi nyelvi tábort ebben az évben is szeretnénk

megszervezni Split és Trogir relációban. Emellett részt vennénk a Szinyben 295. alkalommal megrendezésre kerülő „Szinji Alka” lovagi tornán.
Meglátogatjuk a „Bunyevácság bölcsőjét” a Buna folyó környékét, amit a
2010-es esztendőben szeretnénk nagyobb számban is meglátogatni.
- Horvát népzene, folklór ismertetése a horvátországi eseményeken való
részvétellel is. „Szegedi Könyvhét” berkein belül (vendég-szereplők
fogadása). Vendégeink lesznek a Garai ifjúsági tánccsoport táncosai. Ebben
az évben szeretnénk a szegedi közönséggel megismertetni a „Bunjevacko
kolo” - Horvát kultúrközpont táncosaival.
A nyelvi készségek fejlesztésére valamint népzenei motívumok és folklór
ápolására szeretnénk egy ifjusági tánccsoportot, zenekart létrehozni,
melyhez hangszereket és oktatót valamint helyiséget biztosítanánk.
- Sporttevékenység szervezése: teremfoci más civil szervezetek
bevonásával,
asztalitenisz,
más
egészségmegőrző
csoportfoglalkozás
kezdeményezése felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt amennyiben ezt az
egyesületi tagok igénylik, az eseményekbe szeretnénk bevonni a
Horvátországban, Szerbiában élő Horvát és Magyar kisebbséget is (határon
átívelő
együttműködés
és
partnerszervezeteinken
keresztül
(e
tevékenységünknek az elmúlt évben a Szabadkai Magyar és Horvát
főkonzulátus is szereplője volt).
- Honlap szerkesztése (a cro-sze.mp5.eu lapon kívül is) a Szegedi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Dugonics András Kulturális Közhasznú
Egyesület aktuális tevékenységének publikálására és archiválására, a
határainkon
túli
kapcsolattartás
bővítésére,
gyorsítására,
kommunikációbővítésre (az ehhez szükséges anyagi feltételeket ezidáig nem
tudtuk megteremteni - próbálkozásaink voltak. Itt szeretnénk publikálni,
mint tartalmi egységet Dr. Sárosácz György „1100 éves Horvát - Magyar
kapcsolatok” című kétnyelvű digitális könyvét, valamint a projektjeinkben
megvalósult eredményeket is az egyesület átláthatóságának érdekében.
- Hagyományos
közösségi
összejöveteleink,
évadnyitó,
évzáró
rendezvényeink szervezése, Karácsonyi - Újévi Húsvéti összejövetel,
tagsági megbeszélések összehívása, nyelvi-irodalmi és művelődési estek
szervezése.
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