
 

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

támogatásával valósult meg a NEMZ-KUL-16-1104 számú

Nakovich vers- és prózamondó verseny

Nakovich vers- és prózamondó verseny

A Nakovich regionális horvát nyelvű vers- és szép kiejtési verseny a Magyarországi gradistyei
horvát nyelvjárást beszélő települések tanulóinak versenye. Célja: a horvát nyelv megőrzése, a
gradistyei  horvát  nyelvű  költők,  írók  műveinek  ismerete  és  megőrzése,  a  tanulókban  a
nemzetiségi identitás erősítése, a horvát nemzetiségi iskolák közötti kapcsolat erősítése.

A  rendezvény  helyszíne  Kópháza,  mivel  Nakovich  kántortanító  itt  tanított  26  évig.
Tevékenysége példa lehet  pedagógusnak és diáknak egyaránt.  A róla  elnevezett  verseny a
gradistyei horvát nyelvjárás megőrzését szolgálja.

Célja: a horvát nyelv megőrzése, a gradistyei horvát nyelvű költők, írók műveinek ismerete és
megőrzése,  a  tanulókban  a  nemzetiségi  identitás  erősítése,  a  horvát  nemzetiségi  iskolák
közötti kapcsolat erősítése. A versenyt rendszerint tematikus kiállítás is kíséri, mely a horvát
kultúra jeles eseményeihez, évfordulóihoz kötődik.

A versenyen a Gradistyéhez tartozó két megye, Győr-Moson- Sopron és Vas megyék horvát
iskoláinak  diákjai  vettenek  részt,  mivel  itt  beszélik  ezt  a  horvát  nyelvjárást.   Az  alsó
tagozatosok  diákoknak Skrapits Lajos  költő verseiből kellett megtanulni  szabadon választott
horvát verset, a felső tagozatosoknak kijelölt szöveget kellett fel olvasni hangosan, kifejezően.
A zsűri tagjai  Dr. Karagity Mihály tiszteletbeli konzul, Marija Fülöp Huljev, Dániel Lászlóné
és Pormüller Erzsébet nyugdíjas pedagógusok, Robert  Hajszan a burgenlandi Pannon intézet
vezetője  és Petar Tiran a Hrvatske Novine újság főszerkesztője  volt Ausztriából.

A verseny szünetében a zágrábi  Skolska Khjiga munkatársai tartottak tankönyvbemutatót a
megjelent horváttanároknak.

Eredménye:  a  versenyzők örömmel érkeztek Kópházára és  készülnek a  versenyre,  pozitív
élmény köti őket a horvát nyelvhez, mely elősegíti a nemzetiségi nyelv tanulását, a nyelv és
az identitás megőrzését.

A nap programja:

9.00-10.00 a versenyzők fogadása

10.00-10.15 köszöntő

10.15-10.45 folklórműsor a rendezvény tiszteletére

11.00-13.00 verseny
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13.00-14.00 ebéd

14.00-14.30 a zsűri értékelése, a verseny eredménye

15.00 a versenyzők hazautazása
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