
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Szalánta községben jelentős, 40% körüli a horvát nemzetiségű lakosság létszáma. Szalánta 

Község Önkormányzata és Szalánta Horvát Nemzetiségi Önkormányzata aktívan támogatja a 

horvát nemzetiségi nyelv és kultúra ápolását, életben tartását, anyagi támogatást biztosít 

ennek megvalósítására. 

 

Községünkben horvát kisebbségi önkormányzat 1994. óta működik. 2019-ig az elnöki posztot 

Standovár Mihály látta el, 2019-től pedig Bality Szilveszter. 

 

A jelenlegi tagok: Bedicsné Ádám Éva (elnök helyettes), Standovár Csaba, Ottné Tomola 

Ágnes és Sándorné Stivics Brigitta. 

 

Nemzetiségi Önkormányzatunk  legfőbb feladata a horvát nemzetiség támogatása. Ezt 

különféle módon valósítjuk meg. Anyagi támogatást nyújtunk a helyi óvodának és iskolának, 

melyekben nemzetiségi nevelés-oktatás folyik és támogatjuk az iskola és az óvoda 

alapítványait. 

 

Támogatjuk a Marica Kulturális Egyesületet, hiszen községünk horvát nemzetiségi 

kultúrájának egyik fő zászlóvivőjéről van szó. Az anyagi támogatás mellett szakmai, 

promóciós és erkölcsi támogatást is nyújtunk. Kapcsolatunk a „Maricával” jól működik, több 

közös rendezvényt is szervezünk. Minden évben horvát estet tartunk, ahol a szalántaiakon 

kívül a környék horvát településeinek lakóit is örömmel fogadjuk. Ezen a rendezvényen 

mindig fellépnek a Marica Kulturális Egyesület csoportjai és a környék horvát 

hagyományőrző csoportjai, így már vendégszerepelt Szalántán a harkányi vegyes kórus, a 

kökényi Matusek László énekkar, a Mohács Néptáncegyüttes, a Snaše pogányi 

menyecskekórus, a Tanac Néptáncegyütes, a Vizin Zenekar, a bátyai Vodenica néptánc 

csoport és még sokan mások. 

 

Alkalmanként lehetőségünk van horvátországi hagyományőrző együtteseket is vendégül látni. 

Fellépő vendégeink Horvátország számos területéről érkeztek, amatőr és professzionális 

egyesületek egyaránt. 

 



A másik nagy érdeklődést kiváltó program a Pécsi Horvát Színház vendégszereplése 

Szalántán. Már számos szórakoztató színdarabbal örvendeztették meg a szalántai közönséget. 

A szalántai katolikus hívők körében igen népszerű program az évenkénti zarándokút 

Horvátországba. Minden évben más-más zarándokhelyre látogatunk el, egy egész napos 

program keretében. Településünkön minden hónap első vasárnapján horvát nyelvű szentmisét 

szolgál Ronta László esperes-plébános. 

 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az éves költségvetésében mindig biztosít anyagi 

fedezetet arra, hogy a horvát írott média eljusson a falunkba. Az intézmények számára 

előfizetjük a „Hrvatski glasnik” című hetilapot, mely a magyarországi horvát nemzetiség 

lapja. Karácsony előtt az összes horvát családot megajándékozzuk a horvát kalendáriummal, 

melyet a lakók nagy örömmel fogadnak. A „Hrvatski kalendar” egyik legnagyobb előfizetője 

országos szinten a szalántai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

Sikeresen veszünk részt különféle nemzetiségi pályázatokon, pl. a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt., az Országos Horvát Önkormányzat, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat és a 

Határon Túli Horvátok Központi Állami Hivatalának anyaországi pályázatain. 

Célunk, hogy a horvát nyelv és kultúra, a horvát identitás még sokáig fennmaradjon 

Szalántán, és arra törekszünk, hogy a horvát származásúak mellett a magyar lakosság is 

elfogadja és megismerje kultúránkat, ez által gazdagítva a település sokszínűségét és értékeit. 

 

A Szalánta Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a szalántai horvátsággal kapcsolatos 

bárminemű kérdés vagy kérés esetén keressék bizalommal Önkormányzatunk képviselőit.  

 

      Bality Szilveszter 

               elnök 

 


