
A Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesülete céljai, tervei. 
 
 
Az Egyesület 1990.évben jött létre, az 1989-es egyesületi törvény megjelenése után. 
Szervezetünk működési területe Győr-Moson-Sopron és Vas megyére terjed ki. 
Egyesületünk legfontosabb feladatának tekinti a hagyományok ápolását, a horvát nyelv, a 
kultúra és az identitás megőrzését. Az éves programoknál megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk az anyanemzeti, a hazai és az ausztriai horvát kapcsolatok kiépítésére, melybe 
bevonjuk a horvát települések szervezeteit, intézeteit és kultúrcsoportjait. Így kívánjuk 
megvalósítani azon hosszú távú elképzelésünket, hogy a szervezetek és az intézetek 
kontaktusai egyéni és családi kapcsolatokban realizálódjanak. Ennek megfelelően a kölcsönös 
látogatások és szereplések során a vendégek családoknál vannak elhelyezve. 
Fontosnak tartjuk a gyermek és ifjúsági táborok, valamint nyelvi versenyek és továbbképzése 
megrendezését. Egyesületünk működését a programok megrendezését az alapítványokhoz és a 
különböző pályázati támogatásokból finanszírozzuk. /Parlament, Közalapítvány, NCA./ 
 
Az Egyesületnek testvérkapcsolatai vannak a külföldi és hazai horvát szervezetekkel és 
intézetekkel. Horvátországban, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban. 
Támogatjuk a községeink az iskoláink horvátországi és burgenlandi testvérkapcsolatait. Részt 
veszünk rendezvényeiken, illetve kölcsönösen meghívjuk őket. 
 
Éves programjaink között szerepelnek: 
-falunapok, fesztiválok, nemzetiségi napok rendezése, 
-iskolai nyelvi táborok, versenyek, szervezése, 
-folklór és tambura tábor szervezése, Ifjúsági tábor, ifjúsági nap szervezése, 
-konferenciákat szervezünk, könyvbemutatókat, tudományos előadásokat szervezünk, 
-a katolikus hitélet terén zarándoklatokat szervezünk, szorgalmazzuk a horvát nyelvű 
miseszolgáltatást, 
-téli időszakban az amatőr színjátszó csoportok járják falvainkat, hol bemutatják a darabokat, 
-a hagyományőrzés terén cd-ket, és kazettákat adunk ki, ahol feldolgozásra került több helyen 
a horvát lakodalmas, a népi szokások, szüreti szokások, aratás, stb. 
 
Az Egyesületünk az osztrák testvér egyesületünkkel közösen már több uniós projektben vett 
részt. Ezek voltak: hagyományok színpadi feldolgozása, nyelvi továbbképzés, comenius 
program, a szlovákokkal beadott visegrádi négyek pályázatot nem nyertük meg. 
Jelenleg az Egyesület egy HEFOP pályázatnak a partnere. 
 
Gondjaink: 
-a községekben az óvodákban az iskolákban a horvát nyelvoktatás, 
-a közművelődés terén a kultúra ápolása, a hagyományok megörökítése, a tájházak 
fenntartása, 
-testvérkapcsolatok ápolása, bővítése. 
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