
Testvériség‒egység Általános Iskola, Kucora

Az oktatás kezdete Kucorán az 1765-ös évre tehető, amikoris a ruszinok betelepedtek erre a településre. Több
mint 265 évig a tanulóknak lehetőségük volt a saját anyanyelvükön tanulniuk: ruszin, szerb vagy magyar nyelven.

Az iskola sajátosságai

Minden évfolyamon van egy osztály (összesen 8), melyben ruszin nyelven folyik az oktatás, és két osztály
(összesen 16), melyekben szerb nyelven folyik az oktatás.

Azoknak a tanulónak, aki érdeklődnek a ruszin és a magyar nyelv iránt, biztosítva van e két nyelv oktatása
a ruszin és a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel nevű választható tantárgyak keretein belül 1. – 8. osztályig.

Iskolánkban a hittan, mint választható tantárgy keretén belül a következő vallások gyakorolhatók:
pravoszláv katekizmus, görögkatolikus vallás és római katolikus vallás.

Minden tanuló és az alkalmazottak többsége helybéli, a tanárok egy része pedig Verbászról és Újvidékről
utazik.

Az iskola története

A kucorai iskola legrégebbi említése 1765-ből származik.
Az iskola fennállásáról és a görögkatolikus tanítóról a kúlai Stefan Nesmer, kamarai biztos tesz először említést

1765.4.11-ei jelentésében. A ruszin népi iskolák szoros kapcsolatban álltak az egyházzal és az egyházközségekkel,
melyek fenntartották őket. Ezekben az iskolákban az oktatás a nép nyelvén, ruszin nyelven folyt, azokból a
könyvekből, melyek az Előkárpátok területéről érkeztek. Írást, olvasást, számtant és hittant oktattak. Feltehetőleg az
első ruszin tanító Ferko Kirda volt, Osif Kirdának, az első tiszteletesnek és a kucorai parókia ügyintézőjének a
testvére.

Nesmer tesz említést először a szerb tanítóról, Stevan Branisavljevićról. Abban az időben, amikor a ruszinok
betelepedtek e településre, szervezett tanügyük volt. Ugyanúgy a szerbeknek is szervezett tanügyük volt gyermekeik
számára ugyanabban az időben, hacsak nem előbb. Korábbi tárgyi bizonyítékok (írásos feljegyzések) hiányában
feltehetőleg 1765-re tehető a szerb és a ruszin nyelvű oktatás kezdete Kucorán.

Kucorán már az 1800-as években a magyar nemzetiségű gyerekek a saját anyanyelvükön tanultak. Az első tanító
Lőrinc Hermann volt, őt pedig a következő tanítók követték: Matea József, Barta József, Fehérvári Péter, Szikora
Péter, Grejner József, Kvanduk János, Rék Károly, Hoflik Matijas. Közvetlenül a római katolikus templom melletti
területen 1832-ben felépítették a vert falú és nád tetejű iskolát. A magyar nyelvű általános iskolai oktatás, mely 1. – 4.
osztályig tartott, 1975-ben megszűnt. Ma pedig iskolánkban a magyar nyelvet, mint választható tantárgyat lehet
tanulni, a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel nevű tantárgy keretén belül 1. – 8. osztályig.

Az iskola a nevét, „Testvériség‒egység”, 1948-ban kapta. 1965-ig a faluban több különböző épület szolgált az
iskola épületéül.



1967-ben felépült az iskola (12 tanterem, mellékhelyiségek, telekommunikáció)

1984-1985 között megépült a tornaterem és a teljes komplexumot központi fűtéssel látták el

1987-ben megépült az iroda, a tanári szoba, az archívum és a konyha

elkészült a kosárlabdapálya és a homokos kézilabdapálya



2015-ben felépült a nyári tanterem

Iskolánknak mindig jó tanítói és tanárai voltak.



Az iskolaudvar előtt helyezkedik el az emlékmű. Az emlékmű előtt előadásokat és találkozókat tartottak, ezeken a
programokon mindig részt vettek iskolánk tanulói.

Az iskola jeles napjai mindig a tanári szobában vagy a folyosón tartott barátkozással végződtek.



Az iskolaudvarban állt egy repülő, mely körül a tanulók örömmel játszottak és fényképezkedtek.

Iskolánk tanulói mindig eredményesen szerepeltek a különböző versenyeken.

A tornatermet kisebb ünnepségek megtartására használjuk, mint az elsősök fogadása vagy a gyermekhét
megrendezése.





A tornaterem a gyermekhét és az iskolanap alkalmából megszervezett sportesemények, sportversenyek
megrendezésére is szolgál.

Az iskolaudvarban sportversenyeket és állatkiállítást szerveztünk.



Az iskolai előadások, ünnepségek a legtöbb esetben a Kultúrotthonban kerülnek megrendezésre. Az iskola és a
Kultúrotthon között jó az együttműködés.

A 8. osztályosok ballagása a Kultúrotthon színpadán.



A gyermekhét alkalmából minden évben különböző műhelyeket szervezünk az egészséges táplálkozás és az
újrahasznosítás témákban.

Iskolánk legszámosabb és legaktívabb szakköre az ökológiai szakkör. Tanulóink nagyon szorgalmasak, és örömmel
vesznek részt a kanális partjának és az iskola környékének a takarításában, a műanyag kupakok és a PET palackok
gyűjtésében, fák ültetésében a kanális környékén és a faluban, előadásokon, különböző ökológiai megmozdulásokon
és műhelyekben.





Diákjaink újévi vásárt rendeztek, ahol a saját kézzel készített munkáikat és az anyukák vagy nagymamák által
készített süteményeket árulták. Az így összegyűl pénzt pedig felajánlották a faluban vagy pedig a verbászi községben
élő beteg gyerekek gyógyíttatására.





Iskolánkban jelen van a hitoktatása és a vallási ünnepekről is megemlékezünk.



Nagy figyelmet szentelünk a néphagyománynak. Tanulóink részt vesznek a „Žetva” és a „Zavičajno vrelo” művelődési
egyesületekben. Részt vettünk az Újsóvén megrendezésre került hagyományos manifesztáción, és a Bácsordason
megrendezésre került országos szemlén díjazottak lettünk.



Minden évben megrendezzük a Ruszinok napját.

Minden évben megünnepeljük az iskola védőszentjének, Szent Szávának a napját is.

Iskolánk együttműködik mindazokkal, akik megbecsülik a munkánkat és segíteni szeretnék az oktatási és az
oktatáson kívüli munkát:



 A bácskeresztúri „Petro Kuzmjak” iskola

 Ruszin Nemzeti Tanács

 A verbászi Ökológiai mozgalom



 A kucorai könyvtár

 A kucorai Idősotthon

 A kucorai Helyi közösség

 A kucorai Kultúrotthon



 A kucorai Önkéntes Tűzoltók Egyesülete

 „Oteto od zaborava” Etno Klub



 A kucorai zárda

 A verbászi rendőrállomás



 A verbászi Vöröskereszt

 Verbász községi elnöke

 „Iskra” Futball Klub



 A verbászi Sportközpont

 Holland önkéntesek

 Holland és német Humanitárius Szervezet


