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– Az egyesületet 1992-ben hozták létre. Mióta vagy tag, 
illetve elnök?

– 2003-tól vagyok aktív tagja az egyesületnek, el-
nöke pedig 2006 óta. Ez évek során alakult így: elő-
ször, a programok rendszeres résztvevője, majd mint 
szervező ve" em részt a munkában.

– Nagyjából hány tagja van az egyesületnek és mely 
városokból?

– Körülbelül húsz-huszonöt tagja van az egyesü-
letnek. Ők Vas megye és Győr-Moson-Sopron megye 
gradistyei horvát falvainak lakóiból kerülnek ki és 
rendszeres segítői, szervezői az egyesület rendez-
vényeinek. Tehát mi az ország nyugati határán élő 
horvát fi atalok regionális szervezete vagyunk.

– A magyarországi horvát fi ataloknak mennyire fontos 
az identitásuk? Lehet mozgósítani őket, örömmel vesznek 
részt a különböző programokon?

– Úgy látom, fontos, hiszen mi sem tudnánk mű-
ködni aktív, horvátságát vállaló és annak fennma-
radásáért tenni akaró tagok nélkül. A programjain-
kon való részvételre igazán nem panaszkodhatunk. 
Ezen kívül a rendezvényeinket próbáljuk minél 
érdekesebben, izgalmasabban megszervezni, hogy 
vonzó legyen a fi atalok számára.

– Ha jól tudom, nincs is központotok. Hogyan szervez-
tek így programokat? Van rá esély, hogy a közeljövőben 
lesz egyesületi központ, vagy iroda?

– Belátható időn belül nem lesz központja az 
egyesületünknek. Így marad továbbra is a telefon, 

az Internet, a hétvégi gyűlések, amelyek a különbö-
ző programok szervezésekor sűrűsödnek.

– Hogyan lehet így elérni a tagokat?
– Az egyesületünknek van egy horvát nyelven 

működő honlapja a www.dgmu.hu címen. Ma már 
minden fi atal netezik és ez nagy előny és segítség, jó 
eszköz a szervezésben.

– Minden évben szerveztek nyári tábort. Ez hol és ho-
gyan zajlik?

– 1993 óta szervezünk táborokat. Általában júli-
us végén van a nyári táborunk. Évenként más-más 
gradistyei horvát település ad o" hont ennek a négy-
napos rendezvénynek. Tudni kell, hogy ez a tábor az 
egész magyarországi horvátság legnagyobb szabású 
i& úsági rendezvénye. Általában nappal előadások, 
játékos vetélkedők, gyalogtúrák várják a résztvevő-
ket, esténként pedig koncertek, helyi és horvátorszá-
gi sztárzenekarokkal. Az utolsó nap, vasárnap közös 
mise, majd folklórdélután zárja a tábort. A tábor si-
kerét jelzi, hogy nemcsak a saját régiónk fi ataljait si-
kerül megmozgatni, hanem a szomszédos országok, 
Ausztria, Szlovákia horvát fi ataljai is részt vesznek a 
programjainkon.

– Gyermekzenekarokat is szerveztek. Ezeknek kik a tag-
jai, hogyan működnek?

– Tavaly szerveztük meg először a gyermekkon-
certet, amely a Cvrčak nevet kapta. Ezt a régiónkban 
működő gyermekzenekarok számára találtuk ki, hi-
szen nekik nincs még igazából fellépési lehetőségük. 
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Az sem mellékes, hogy belőlük kerülhetnek majd ki 
az egyesület jövendő tagjai, tehát rájuk építünk.

– Milyen egyéb programjaitok vannak?
– A Glas Gradišća elnevezésű énekverseny, ame-

lyet tizennégy éven felülieknek szervezünk. Élő 
zenére, horvát nyelven, látványos „show” kereté-
ben énekelhetnek i"  a fi atalok. Ezen kívül rend-
szeres résztvevői vagyunk a bécsi székhelyű HAK 
(Hrvatski Akademski Klub) rendezvényeinek: a Dan 
Mladine i& úsági fesztivál, középiskolások hétvégéje 
Bécsben.

– Vannak külföldi egyesületekkel, szervezetekkel is kap-
csolataitok?

– Igen, a Yen (Youth of European Nationalities 
– Európai Népcsoportok I& úsága) őszi és tavaszi sze-
mináriumain is részt veszünk. I"  például rendsze-
resen találkozunk a GJU-sokkal, a magyarországi 
német fi atalokkal.

– Milyen kapcsolatot ápoltok az országos vagy más hor-
vát önkormányza& al?

– A kapcsolatunk nagyon jónak mondható, az ön-
kormányzatoknál az utóbbi egy-két évben felismer-
ték az utánpótlás, a fi atalok szerepének jelentőségét. 
Jó lenne, ha több horvát egyesület is működne, hiszen 
horvátok még nagyon sokfelé élnek az országban.

– Milyen anyagi forrásokra tudtok támaszkodni?
– A kisebbségi önkormányzatok, helyi, megyei, 

országos szinten mind segítenek, de természetesen 
lehetne nagyobb mértékű a támogatás. A táborok 
szervezésében rengeteget segítenek a helyi szpon-
zorok.

– Milyen programokat terveztek a jövő évre?
– Szeretnénk az eddigi rendezvényeinket minél 

színvonalasabb, hasznosabb formában megvalósí-
tani. 

Papadopulosz Dóra

Kedves Barátunk!

Köszönjük, hogy a Filantróp Társaság Barátság Egyesületének, mely a BARÁTSÁG című folyóirat kiadó-
ja, ju" a" a személyi jövedelemadójának 1%-át: 23 742 Ft-ot. A pénzt a lap megjelentetésére fordíto" uk.
Kérjük, gondoljon ránk ismét, amikor 2009. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékáról rendelke-
zik és kedvezményeze" ként a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete adószámát:

18037511-1-43

tüntesse fel. Zárt borítékban, adóbevallásával együ"  küldje meg az Adóhivatalnak.
Fontos, hogy Ön a borítékon megadja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét is.

Köszöne" el és tisztele" el:

Mayer Éva
elnök


