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12/1a  eGyütt élő nemzetiséGek – a hOrvátOk 
Szemelvény

Horvátországban mintegy 4,5 millió ember él:  78%-uk horvát, 12%-uk szerb, 10%-uk pe-
dig egyéb népcsoporthoz tartozik (bosnyák, magyar, szlovén, cseh, olasz, roma).
Az ország fővárosa Zágráb. A horvátok a római katolikus, míg a szerbek a pravoszláv (or-
todox keresztény) egyházhoz tartoznak, de az ország lakói között vannak muzulmánok 
(bosnyákok) és protestánsok is. Hivatalos nyelvük a horvát, amelynek beszélt változata 
lényegében megegyezik a szerb nyelvvel (ezért is használjuk a „szerbhorvát nyelv” kifeje-
zést), de a horvátok latin, míg a szerbek cirill betűkkel írnak. 
    
A nagy népvándorlások korát megelőzően a horvátok a Kárpátok keleti oldalán éltek. Ezt 
a vidéket középkori források még Fehér-Horvátország néven említik. A horvát törzsek 
a VII. században telepedtek le a Balkán-félsziget nyugati részén a tengerparti sávban. A 
szláv nyelvet beszélő horvátok a IX. században felvették a kereszténységet, és Dux Croati-
um néven fejedelemséget, majd I. Tomiszláv alatt királyságot hoztak létre. A horvátoknak 
és a magyaroknak mintegy nyolcszáz éves közös történelmük van: 1102-től 1918-ig per-
szonálunióban éltünk. Könyves Kálmán királyunkat 1102-ben Tengerfehérváron (Biograd 
na more) horvát királlyá kiáltották ki. Az 1400-as évektől a terület török fennhatóság alá 
került, majd a karlócai béke (1699) után a Habsburgok hatása érvényesült. A magyar ki-
egyezés (1867) értelmében Horvát-Szlavónország és a Katonai-Határőrvidék politikailag 
újra egységes területnek számított a magyar korona részeként, de Isztria, Dalmácia, és 
Dubrovnik továbbra is a Monarchia osztrák részéhez tartozott. A 19. században ébredő 
nacionalista mozgalmak egyik legfontosabb célkitűzése Horvátország egységesítése volt.

A monarchia összeomlása után mesterségesen hozták létre a Szerb-Horvát-Szlovén Ki-
rályságot, amely később felvette a Délszlávia, azaz Jugoszlávia nevet. A harmincas évek 
végén a szélsőjobboldali nacionalista mozgalmak több etnikai konfliktusban is részt vet-
tek, a Független Horvát Állam a második világháború idején a tengelyhatalmak oldalán 
állt. A horvát usztasák a második világháború idején a náci Németország támogatásával 
mintegy 600 ezer szerbet és 30 ezer zsidót gyilkoltak meg, csak 1941-ben a jasenovaci kon-
centrációs táborban 200 ezer embert végeztek ki. 

1945 után Joszip Broz Tito a németek ellen harcoló, legendás partizánvezér elnökletével 
Jugoszlávia a szocialista blokk országait gyarapította, de a Szovjetunióval való konfliktus 
miatt azoktól eltérő fejlődésű, félig kapitalista gazdaságú, erős katonai vezetésű egypárt-
rendszerű államként működött, egészen Tito haláláig. Utána az elszakadási törekvések 
felerősödtek ugyan, de éppen a legkevésbé jómódú régió, Szerbia nem akarta, hogy a két, 
idegenforgalmából jól prosperáló szövetségi állam, Horvátország és Szlovénia bármilyen 
formában is megszakítsa a föderációt. Azonban 1991-ben a volt szocialista országokban 
történő változások hatására Horvátország és Szlovénia elsőként jelentette be elszakadását 
Jugoszláviától. Az 1992-ben kezdődő balkáni háborúban féléves véres küzdelmek után 
Horvátország ismét független állam lett. A hadsereg azonban részt vett az 1995-ig tartó 
boszniai háborúban is, hol a bosnyákok oldalán, hol ellenük, de mindenképpen a szerb 
katonai erőkkel szemben.  
 A volt Jugoszláv államok közül Szlovénia már EU-tag. Horvátország megkezdte a csatla-
kozási tárgyalásokat, miután sikerült kézre keríteni a háborús bűnökkel vádolt Ante Goto-
vina tábornokot, akinek elfogását az unió feltételül szabta. 
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12/1b  eGyütt élő nemzetiséGek – a szerbek 
Szemelvény

Szerbia területe a történelem folyamán szinte minden időben változott, mivel önálló ál-
lamként csak időnként létezett, illetve a vele egy államszövetségben élő népek szinte 
mindegyike függetlenedett már Szerbiától, utoljára 2006 nyarán Montenegró.
Szerbia fővárosa: Belgrád (a magyar történelemben is szereplő Nándorfehérvár). 

Népességének 62,6%-a szerb, 16,5%-a főként Koszovóban élő albán,  a többi: magyar, ro-
mán, horvát, ruszin, roma, szlovák. Színes kultúrájú ország, az évszázadok alatt a déli 
részeken megfigyelhető a bizánci, illetve az olasz hatás, az északi területeken, mely a Mo-
narchia befolyási övezete volt, a századvég Magyarországra is jellemző emlékei találhatók. 
A szerbek pravoszláv vallásúak, és az egyház a bizánci pátriárka fennhatósága alá tartozik. 
Beszélt nyelvük szinte azonos a horvátokéval, ezért nevezzük szerbhorvát nyelvnek, de 
írásuk cirill betűs írás. 
A szerb területeken a görög időkben trák és illír törzsek éltek, majd a VII. században köl-
töztek be – valószínűleg bizánci hatásra – vlach pásztorok, akik legközelebbi rokonságban 
a bolgárokkal voltak. 1190-ben alapította meg az első államot Nemanja nagyzsupán, Szerb 
Fejedelemség néven. Az egyre növekvő területű fejedelemség a Dusanok alatt, a XIV. szá-
zadban éli rövid fénykorát, hiszen az 1389-es rigómezei (Koszovo polje-i) csata után török 
befolyás alá kerültek a szerbek, majd 1499-től egészen a karlócai békéig (1699) a Török 
Birodalom alá tartoznak.  A pravoszláv (ortodox vagy bizánci) szerb keresztények ekkor 
menekültek nagyobb tömegben  a török alól felszabadult Vajdaságba, Bácskába, illetve 
Magyarország egy-egy északi területére, városába  is, például Szentendrére vagy a szerbek 
magyar elnevezését (=rác) őrző Ráckevére.  
A nagy változás az első világháború után következett be, amikor létrejött a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság, amely később felvette a Délszlávia Jugoszlávia nevet. A második világ-
háborút megelőzően már voltak etnikai jellegű konfliktusok, mert a harmincas évektől 
megerősödő szélsőjobboldali pártok az elszakadást szorgalmazták, természetesen komoly 
területi igényekkel. A pártok félkatonai alakulatai, a horvát usztasák és a szerb csetnikek, 
kegyetlen tettei egymás ellen, illetve a szlovén, szlovák, bosnyák kisebbség ellen irányul-
tak. 
1945 után Joszip Broz Tito a németek ellen harcoló, legendás partizánvezér elnökletével 
Jugoszlávia a szocialista blokk országait gyarapította, de a Szovjetunióval való konfliktus 
miatt, azoktól eltérő fejlődésű, félig kapitalista gazdaságú, erős katonai vezetésű egypárt-
rendszerű államként működött, egészen Tito haláláig. Később az elszakadási törekvések 
felerősödtek ugyan, de éppen a legkevésbé jómódú régió, Szerbia nem akarta, hogy a két, 
idegenforgalmából jól prosperáló szövetségi állam, Horvátország és Szlovénia bármilyen 
formában is megszakítsa a föderációt.  
Az 1992-ben kezdődő balkáni háború után Szerbia már csak Montenegróval és az albán 
többségű Koszovóval alkotott államot, de Montenegró 2006 nyarán népszavazás útján 
függetlenné vált. 

Szerbia nemzetközi megítélése az etnikai tisztogatások (etnikai alapú gyilkosságok, kivég-
zések, erőszakos kitelepítések, üldözések) miatt igen kedvezőtlen, és ezt még fokozza az a 
tény, hogy az ország vezetése menedéket nyújtott és nyújt a délszláv háborús bűnösöknek 
is.
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12/1c  eGyütt élő nemzetiséGek – a bOsnyákOk 
Szemelvény

Egy kis szómagyarázat: 
boszniai: Bosznia-Hercegovina területén élő ember
bosnyák:  muzulmán hitű, szerbhorvát nyelvű ember, aki élhet éppen Horvátországban 

is...

A bosnyákok is a szerbhorvát nyelvet beszélik. Hasonlóan a horvátokhoz, hivatalosan latin 
betűs írást használnak, de kialakítottak egy, a szerbek által használt cirill betűs írásra ha-
sonlító, ún. bosanica írást is.
Európában kulturálisan egyedülálló volt ez a terület, mivel itt találkoztak a keresztény 
szerbek és horvátok, a muzulmán bosnyákok és a XV. században Spanyolországból ide-
menekült szefárd zsidók. Minden nemzetiség megőrizte a vallását és hagyományait, de 
egységesen a szerbhorvát nyelvet beszélték. Ennek a kulturális keveredésnek máig érez-
hető a hatása. Például az építészetben megfigyelhető a keresztény templomok arab orna-
mentikájú díszítése, a muzulmán lakóházak viszont a balkán más területeire is jellemző 
elrendezésűek. . 
A több mint ötszáz éves török uralom alatt az iszlám hitre főleg a városi lakosság tért át. Az 
etnikai feszültséget már a középkorban elmélyítette a vallási megosztottság.  Az egymással 
is gyakran harcoló szerbek és horvátok egységes erővel álltak szemben a muzulmán bos-
nyákokkal vagy albánokkal. Súlyos, olykor valóságos fegyveres népirtásra került sor már a 
második világháború előtt és alatt. A bosnyákok ma is igyekeznek gyermekeiket az iszlám 
hit szerint taníttatni, de a délszláv háborúban sorra rombolták le a dzsámikat és medreszé-
ket (= muzulmán templom és iskola), ezért sok városban (pl. Novij Pazar-ban is) a romos 
épületekben tartják a szertartásokat, a tanórákat pedig magánházaknál.  

Bosnyákok szinte minden délszláv államban élnek, de a legnagyobb arányban Bosznia–
Hercegovinában. Bosznia-Hercegovina fővárosa Szarajevó. Egyik legszebb városa pedig a 
soknemzetiségű Mostar.

Az ókorban  a rómaiak által alapított Dalmácia provincia lakói főleg illír törzsek voltak. 
Később gót, majd bizánci befolyás alá került ez a terület. A VII. században szerb (bolgá-
rokkal, vlachokkal rokon pásztor) és horvát (szláv nyelvet beszélő pásztor és földműves) 
törzsek telepedtek le a dalmát vidéken. A nyugati területek horvát, a keletiek pedig szerb 
befolyás alatt fejlődtek. 1154-ben jött létre az első bosnyák állam, Boric bán vezetésével, 
majd a török nyomás előretörésével a közben magyar fennhatóság alá került területeken 
épülnek fel a magyar végvárrendszer nevezetes várai, például Jajca, Szabács. 1482-től a 
terület teljes egészében az oszmán birodalom részévé válik, és a karlócai béke (1699) után 
erre a területre menekülnek a muszlim hitű lakosok. Egészen 1878-ig az Oszmán-Török 
Birodalom e terület egyedüli ura, így az iszlám hit és kultúra lesz az uralkodó, miközben a 
népesség megőrzi a szerbhorvát nyelvet. A berlini béke után az Osztrák–Magyar Monar-
chia okkupálta a területet, majd 1908-ban de jure is magához csatolta, annektálta.

Az első világháború után Bosznia-Hercegovina a mesterségesen létrehozott Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság (később: Délszlávia = Jugoszlávia) tagállama lett.  A második világhá-
borút megelőzően már voltak etnikai jellegű konfliktusok, mert a harmincas évek végétől 
megerősödő szélsőjobboldali pártok az elszakadást szorgalmazták, természetesen komoly 
területi igényekkel. A pártok félkatonai alakulatai, a horvát usztasák és a szerb csetnikek, 
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kegyetlen tettei egymás ellen, illetve a szlovén, szlovák, bosnyák kisebbség ellen irányul-
tak. 

1945 után Joszip Broz Tito a németek ellen harcoló, legendás partizánvezér elnökletével 
Jugoszlávia a szocialista blokk országait gyarapította, de a Szovjetunióval való konfliktus 
miatt, azoktól eltérő fejlődésű, félig kapitalista gazdaságú, erős katonai vezetésű egypárt-
rendszerű államként működött, egészen Tito haláláig. Utána az elszakadási törekvések 
felerősödtek ugyan, de éppen a legkevésbé jómódú régió, Szerbia nem akarta, hogy a két, 
idegenforgalmából jól prosperáló szövetségi állam, Horvátország és Szlovénia bármilyen 
formában is megszakítsa a föderációt.

1992-ben Bosznia-Hercegovina muszlim és horvát többsége népszavazással az ország füg-
getlensége mellett voksolt. Ez a döntés indította el boszniai háborút, melyben szerbek, 
horvátok és bosnyákok álltak szemben egymással. A véres eseményeknek az ENSZ és a 
NATO közös beavatkozása csak 1995-ben vetett véget. A független szövetségi állammá lett 
Bosznia-Hercegovina területén ma is állomásoznak ENSZ békefenntartók. 
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12/1D A DÉLSZLÁV hÁbORú 
Szemelvény

1918-ban véget ért az első világháború. A Balkán-félszigeten egy mesterséges, soknemze-
tiségű államalakulatot hoztak létre, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot, melyet később Ju-
goszláviának (Délszláviának) neveznek, és ahol hetven év alatt egyetlen politikai rendszer 
sem tudta elérni, hogy az ott élő népek közös hazájuknak tekintsenek.
1945-ben Joszip Broz Tito partizánvezér uralma alatt létrejött egy kommunista vezetésű 
föderáció, amely a kilencvenes évekig – a kelet-európai változásokig – a kommunista dik-
tatúrának köszönhetően  fennállt. A régiók nem próbálkoztak különválással, de továbbra 
is megmaradtak a vallási, kulturális, gazdasági különbségek. 
  A változások szele először a többi szövetségi területnél gazdaságilag erősebb, fejlettebb 
területeket érintette meg, és 1991. június 25-én Szlovénia és Horvátország kihirdette a Ju-
goszláviától való teljes függetlenségét. A föderáció főleg szerb vezetésű hadserege mind-
két országot megszállta. Szlovénia tíz nap után, Horvátország fél évig tartó, véres polgár-
háború után lett szabad ország. A háború eredménye 15 ezer halott, 200 ezer menekült. 
Szétbombázták Zágrábot, Dubrovnikot, Vukovárt, ahol a 10 ezer épületből egyetlen sem 
maradt ép.
   A tűzszünet kihirdetése után három hónappal, április 5-én a háromnemzetiségű Bosz-
nia-Hercegovina jelentette be elszakadását. Ebben szövetségi államban élt a legnagyobb 
számú muzulmán népesség: 41% iszlám hitű bosnyák, mellettük 31% ortodox keresztény 
szerb és 17-20% katolikus horvát. (A szerbek és horvátok szinte azonos nyelvet beszélnek, 
de a horvátok latin, a szerbek cirill betűkkel írnak.) Az függetlenségről a lakosság 60%-a 
(=bosnyákok és horvátok) szavaz.
     A szerbek egy nappal később kikiáltották az állam északkeleti és délkeleti részén a Szerb 
Köztársaságot, melyet Szerbia katonai erőkkel is támogatott. A szerbek célja egyértelmű 
volt: homogén etnikai területek létrehozása, vagyis a bosnyák és horvát népesség „eltün-
tetése” az ország nyugati területeiről. Ezért gyűjtőtáborokat hoztak létre, a fegyveres ala-
kulatok elüldözték lakóhelyükről az ott élőket, de a legszörnyűbb népirtástól sem riadtak 
vissza. Szrebrenicában mintegy 8 ezer bosnyák muzulmán férfit és fiút raktak buszokra, 
hogy elszállítsák őket a határra, de a közeli erős területen mindannyiukat kivégezték.  Az 
ENSZ békefenntartói nem használhatták fegyvereiket, és így a szerbek szabadon hajthat-
ták végre a második világháború óta a legszörnyűbb genodíciumot (=népirtást).
A „balkáni gyűlöletspirál” működésbe lépett, és nemsokára már a horvátok és bosnyákok 
is hadban álltak egymással. Például a csodálatos mosztári Öreg-hidat nem a szerb regurá-
lis csapatok, hanem a város horvát parancsnoka lövette szét.
A három éve folyó háborúban akkor következett be változás, amikor a fegyverhasználatra 
jogosulatlan ENSZ-erők mellett megjelentek a NATO alakulatai is. 1994-ben a washingoni 
egyezményben létrehozták a bosnyák–horvát föderációt, de ebbe nem tudtak belenyu-
godni a szerbek, és egy évvel később a most már nemzetközileg is elismert Bosznia fő-
városában, Szarajevóban egy szerb aknagránát robbant fel, és megölt 38 civil lakost. Erre 
válaszul a Dél-európai Szövetséges Haderők légiereje 2,5 hétig bombázta Bosznia szerbek 
által lakott területeit. A szerb katonai célpontok megsemmisítése után tűzszünet, majd 
négy hónap múlva békekötés következett. 
1995. november 1-jén született meg a daytoni egyezmény, mely szerint Bosznia-Hercego-
vina, független állam, melynek 51%-a (horvát–bosnyák) föderáció, 49%-a pedig szerb 
fennhatóság alatt marad. A háború eredménye 278 ezer halott, 1 millió 325 ezer menekült, 
sebesültek és eltűntek tízezrei. A taposóaknák pedig még ma is gyilkolnak. 
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12/1E A MOSTARI ÖREg-híD 
Szemelvény

Bosznia-Hercegovina egyik legszebb városa Mostar, melynek nevében a „most” szó azt a 
hidat jelöli, amely híressé tette a kis Neretva-parti városkát. A Stari mostnak, Öreg-hídnak 
nevezett építmény már a kezdetektől ámulatba ejtette az embereket, akik csodálták gyö-
nyörű ívét, amelyet látszólag nem tart semmi, és egy vakító, fehér szivárványhoz hasonlít 
a kékeszöld víz felett. (1. kép) A mostari híd az idők során ugyanolyan turistalátványosság 
lett, mint az athéni Akropolisz: a világ minden tájáról érkeztek emberek, hogy lássák a 
hidat, a muzulmánok és keresztények békés együttélésének szimbólumát.

A XVI. század közepén  Nagy Szulejmán  megbízta építészét, Mimar Hajruddint, hogy 
hogy hadainak biztonságos átkelése érdekében tervezzen egy kőhidat valahol a Neret-
ván. 
(Hajruddin annak a Szokolli Mehmed pasának volt a tanítványa, akinek alkotásáról, egy 
kőhídról olvashatunk a Nobel-díjas Ivo Andric regényében,  a Híd a Drinánban.)
Az építésznek nehéz dolga volt, mivel a Neretva gyors folyású, örvényekkel és sziklákkal 
teli folyó, és évente legalább kétszer kisebb-nagyobb áradások jellemzik. Ezért olyan he-
lyet kellett keresnie, ahol a legmagasabb vízszint sem fenyegeti elmosással a hidat. 

Mostarban már régóta állt egy fahíd, mely a városkát kettéosztotta szó szerint és képlete-
sen is, hiszen az egyik partján a muzulmánok, a másikon a keresztények éltek évszázadok 
óta békében.  (Kevés helye van a világnak, ahol ennél élesebben látszódna a kelet és a 
nyugat határvonala, mint ez a kisváros. De kevés olyan helye is van a világnak, ahol ilyen 
sokáig voltak képesek, az egyébként máshol gyakran ellenséges, nemzetiségek – szerb, 
horvát, bosnyák – együtt élni.) (4–5. kép)
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A faszerkezetet azonban többször romba döntötte az árvíz, és egyébként sem felelt meg a 
szultán kívánságának: legyen erős, teherbíró és tartós a híd. Hajruddin úgy döntött, hogy 
a régit lebontva építi fel az új kőhidat.  A parton álló kőszikláknál nem is lehetett volna 
erősebb pilléreket elképzelni, és a híd magassága is megfelelőnek tűnt: még a legnagyobb 
áradás is a híd alatt tíz méterrel zuhogott le. 



1��	 SZociáliS, ÉletViteli ÉS körnYeZeti kompetenciák	 tanulói

A tervekről és az építkezésről nem maradt fenn más forrás, mint a könyvelés. Ebből pon-
tosan kitűnik, hogy hány gerendát, mészkövet, vasrudat stb. rendeltek a munkálatokhoz.  
Az építők valószínűleg ismerhették a modellezést, mivel a Neretvába befolyó egyik kis 
patakon felépítették a híd méretarányos, kicsinyített változatát. Ez a Görbe-híd, melyen 
ma is folyik gyalogos forgalom. (2. kép) Szükség is lehetett a szerkezeti újítások kipróbálá-
sára, hiszen az Öreg-híd lengő hossza 29 méter, a meder aljától mért átlagos magassága 20 
méter. A boltív maga 80 tonna. 

1557-ben kezdték el az építkezést. 

Hajruddin csak új módszerekkel oldhatta meg a problémát, de terveinek alapja a római 
vízvezetékek boltív-építési technológiája lehetett. (3. kép) A híd kétféle mészkőből épült: 
a nagy teherbírás végett nehezebb és keményebb kövek alkotják a gerincet, míg a korlát-
részt puhább és könnyebb fehér mészkövek adják. Valószínűleg faállványokat készítet-
tek a Neretvára, és erre az állványzatra helyezték a köveket. Az állványok tetején először 
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összeállították a hidat tartó gerendázatot, majd ezen rakták össze a faragott kőtesteket, 
melyeket nemcsak habarccsal rögzítettek, hanem az egymáshoz illeszkedő kövekbe bele-
fúrtak, és ezekbe a lyukakba vasrudakat illesztettek, így biztosították az erősebb kötést. 

Az építkezés utolsó, legizgalmasabb szakasza a zárókő behelyezése a boltívbe. Ez a kő 
tartja össze az ív két szárnyát. Ha a két zárókő bekerül, utána már akár le is bonthatják 
az állványzatot, mert a hídnak egyedül is meg kell állnia. Persze a zárókövek behelyezése 
után még sok munkálat van hátra: a korlátrész megépítése vagy az út kiképzése stb. A 
monda szerint a szultán kivégzéssel fenyegette Hajruddint, ha a híd leszakad. A hidat 
azonban biztonságosan használhatta az a sokmillió ember, aki átkelt rajta békés vagy ártó 
szándékkal; útjukat sietősen végző helyiek, messze földről jött utazók vagy éppen Szulej-
mán hadai. (6–9. kép)
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Érdekes hagyomány is fűződik a hídhoz. A monda szerint a híd mellett álló fogadóban 
pihenő gazdag törököket úgy szórakoztatták a bátor mostari fiatalok, hogy fejest ugrottak 
a folyóba. Ezt a hagyományt máig is őrzik, és a világ minden tájáról érkeznek nyaranta az 
ugrók. (10. kép)  



1�0	 SZociáliS, ÉletViteli ÉS körnYeZeti kompetenciák	 tanulói

Pontosan 427 évig állt az Öreg-híd, mert 1993. november 9-én a boszniai háborúban tüzér-
ségi támadás célpontja lett, és a lövedékek egy fél nap alatt romba döntötték. (11. kép) A 
kövek a folyó fenekére süllyedtek, a könnyebb darabokat elsodorta az ár. A hídból csak a 
két sziklapillér maradt meg. A világ kulturális örökségének egy műemléke, a történelem 
egyik csodálatos forrása semmisült meg szinte egy pillanat alatt.   

A háború befejezése után a két városrészt sokáig csak egy ideiglenes fahíd kötötte össze  
(12. kép), de az Unesco, valamint a Világbank segítségével és nemzetközi szakértői együtt-
működéssel újjáépülhetett a híd, amely újraegyesítette a város lakóit. Az újjáépítésben 
magyar műszaki alakulatok és búvárok is részt vettek, akiknek a feladata volt a kövek 
kiemelése a folyóból, és egy különleges katamaránt is építettek, amelynek segítségével az 
új, acélgerendázatot a helyére tudták emelni. (13–14. kép) 
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Az újjáépült hidat 2004-ben adták át a város lakosainak. (15–18. kép)
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12/2 A KÖZÖSSÉgI ÉLET hELYREÁLLíTÁSA  
Csoportos feladatlap

Gondoljátok át, hogy vajon mi minden lehet a segítségére egy lerombolt közösségnek ab-
ban, hogy újjáépítse saját magát – úgy, ahogy a közösség jelképét, a mostari hidat sikerült 
újjáépíteni?

a következő három nagy kategóriában gondolkodjatok:

1. Építészeti megoldások

2. Újonnan létrehozandó intézmények

3. Közösségi programok, események

Beszéljétek meg a csoporton belül, hogy melyik témán gondolkodnátok a legszívesebben, 
és jelezzétek a tanárnak! Ha többen is választanátok ugyanazt a témát, akkor a csoportok 
képviselői egyezzenek meg egymással!
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12/3  értékelő lap

Saját pillanatnyi érzéseid alapján fejezd be az alábbi megkezdett mondatokat!

Ezen az órán jöttem rá arra, hogy  .................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Engem leginkább az lepett meg, hogy  ..........................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nem igazán tetszett nekem az, hogy  ............................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................
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