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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Segít az Ordo Hungariae
Molnár László, az Ordo Hungariae horvátországi nagymestere közbenjárás-

ára, az idén egy zágrábi magyarajkú diáknak lehetősége nyílik budapesti to-
vábbtanulásra a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán. A hároméves tanulmányok 
tandíját – mintegy 1,2 millió forint – teljes egészében a lovagrend állja.   

Molnár László, az Ordo Hungariae horvátországi nagymestere (jobbról)

Molnár László neves zágrábi üzlet-
ember, az Ordo Hungariae lovagrend 
horvátországi nagymestere, Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Taná-
csának tagja közbenjárására az idén 
egy zágrábi diáknak lehetősége nyílik 
budapeti továbbtanulásra a Wekerle 
Sándor Üzleti Főiskolán. A három-
éves tanulmányok tandíját – mintegy 
1,2 millió forint – teljes egészében a lo-
vagrend állja. A jelöltnek, illetve csa-
ládjának, már csak az elszállásolásról 
és étkeztetésről kell gondoskodni. 

Molnár úr őszintén reméli, hogy a 
jelölt a zágrábi magyar közösség kö-
reiből kerül ki, ám amennyiben nem 
lesz jelentkező, feltett szándéka a le-
hetőséget felkínálni a horvátországi 
magyar közösségnek. Az érdekeltek 
Szekeres Péternél, Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsa titkáránál je-
lentkezhetnek az iroda@zg-magyar.
hr e-mail címre, illetve telefonon, a 
098/484974-es számra. 

A jelölt kiválasztásának joga Mol-
nár urat illeti meg. 

A továbbiakban kedvcsinálónak 
röviden bemutatjuk a Wekerle Sán-
dor Üzleti Főiskolát.

A több mint húszéves képzési 
múlttal rendelkező ATALANTA okta-
tási cégcsoport legújabb tagja a főis-
kola, amely előzményeit tekintve ko-
moly tapasztalatokkal rendelkezik a 
közoktatás és a felnőttképzés terü-
letén. Kifejezetten a hallgatók igé-
nyei alapozták meg a főiskola létre-
jöttét, ahol a felsőoktatás kerete-
in belül folytathatják tanulmányaikat 
az Atalantától már megszokott ma-

gas minőségben és módszerekkel. A 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (to-
vábbiakban WSUF) az ország első 
újrendszerű, „valódi” BA képzését 
megvalósító intézménye, mivel ok-
tatási, képzési programján túl, intéz-
ményi struktúrája is kifejezetten a BA 
képzésre jött létre. 

Az Atalanta cégcsoport egymás-
ra épülő képzési rendszerével a ha-
zai oktatási struktúrában egyedülálló, 
mivel képzési szerkezete alulról fölfe-
lé építkezve valósítja meg az egymás-
ra épülés és átjárhatóság követelmé-
nyeit a különböző képzési szintek kö-
zött.

A főiskola az Európai Unióban be-
vezetett bolognai rendszernek meg-
felelően jött létre. Mint uniós tagor-
szág intézménye természetesen nagy 

hangsúlyt fektet a többi ország egye-
temeivel, főiskoláival való együttmű-
ködésre. Így több külföldi intézmény-
nyel – többek között a Sorbonne 
Egyetemmel és a Sapientia Egyetem-
mel – vannak megállapodások.

A WSUF a magyarországi felsőok-
tatás, szakképzés palettáján új színt 
jelent, amely eredményesen képes 
ötvözni a magánkezdeményezés di-
namizmusát a felsőoktatás részben 
már kialakult struktúrájával. 

Célja az új reformok elemeivel a 
magyar gazdaság versenyképessé-
gének javítása, az Európai Uniós csat-
lakozás előnyeinek kiaknázása és a 
globális követelményeknek történő 
megfelelés. Egyben új impulzusokat 
adhat specialitásával a magyarorszá-
gi gazdasági felsőoktatásnak.



A Magyar Kultúra Napján nemcsak 
Kölcsey Ferencre emlékeztünk, aki a 
kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-
én tisztázta le a Himnusz szövegét, ha-
nem felidéztük múltunk tárgyi és szel-

lemi értékeit is. Minden népnek meg-
van a maga hagyománykincse, és ami-
kor ezt ápoljuk az élet sokszínűségét 
védjük.  A Magyar Kultúra Napjára ké-
szült műsorunk nyelvünk szeretetéről 

szólt, ahogy Széchenyi István mond-
ta: „Nyelvében él a nemzet.” Jó alka-
lom volt meghallgatni a Csali mesét, 
a magyarnyelvű szépkiejtési verseny 
győztesének, Habibović Agatának elő-
adásában. A Kör színjátszó csoport-
jának tagjai verseket adtak elő, a ve-
gyes kórus népdalokat énekelt. Kiállí-
tásunkon a népi díszítőművészet egyik 
ágát, a kézimunkákat láthattuk. Dr. 
Viski Károly jeles néprajzkutató szerint, 
népművésztünknek kultúrfölénye van 
Európában. Különösen igaz ez a megál-
lapítás a magyar nyelvterület rendkívül 
gazdag hímzőhagyományára. 

Kiállításunkon nemcsak a világszer-
te ismert kalocsai és matyó hímzése-
ket láthattuk, hanem a kisebb tájegy-
ségek körében kedvelt hímzésfajtákat 
is, azok sajátosságait, a változatos mo-
tívum- és színvilágot. Az alábbi tájegy-
ségekről sikerült kézimunkákat össze-
gyűjteni: Alföld, Bereg, Buzsák, Hód-
mezővásárhely, Hövej, Kalocsa, Ma-
tyó, Mezőkövesd, Palóc, Ny-Dunántúl 
és Tura. A kézimunkázás művészi jelle-
gű alkotótevékenység, többnyire név-
telenek a készítőik, de a nemzeti kul-
túra megjelenítői.  Nekünk, mint kul-
túrkörnek feladatunk a hagyományok 
megőrzése és továbbadása a követke-
ző nemzedékeknek. A kiállítás szerve-
zői a Grašovec és Šehtel házaspár vol-
tak, munkájukat segítették: Antal Irma, 
Crnković Ildikó, Kugli Mária, Nagy Var-
jas Major Julianna és Kalapis Rókus.  
Dr. Iván Gábor, Magyarország zágrá-
bi nagykövete, elismerő szavakkal nyi-
totta meg a kiállítást és biztatott a to-
vábbi színvonalas munkára. Az ünnep-
séget magyaros vendéglátás, társalgás 
és közös éneklés követte. Jó érzés volt, 
hogy ünnepségünkön szép számban 
voltak jelen a zágrábi magyarok.  

         ŠEHTEL MOLNÁR Annamária

A Magyar Kultúra Napja

Šehtel Molnár Annamária és Grašovec Mónika

A Magyar Kultúra Napjára készült műsorunk nyelvünk szeretetéről szólt, 
ahogy Széchenyi István mondta: „Nyelvében él a nemzet.” Műsorban fellépett 
a magyarnyelvű szépkiejtési verseny győztese, Habibović Agata

A magyarnyelvű szépkiejtési verseny győztese, Habibović Agata



A gyermekfarsangnak az idén 22 résztvevője volt

Az esemény legizgalmasabb része a legjobb jelmez kiválasztása volt

A bírálóbizottság: Sebők Anasztázia, Nagy Varjas Major Julianna és Šehtel Molnár Annamária Fánk!!!!

Február végén az Ady Körben meg-
tartották a hagyományos gyermekfar-
sangot, melyen az idén kerek 22 gyer-
mek vett részt, természetesen a szü-
lők, nagyszülők kíséretében.

Az esemény legizgalmasabb része a 
legjobb jelmez kiválasztása volt, mely 
hálátlan feladatot a Šehtel Molnár An-
namária, Nagy Varjas Major Julianna és 
Sebők Anasztázia összeállítású, szigo-
rú bírálóbizottság vállalta magára.

Az izgalmakat követően – hozzá kell 
tenni, hogy a lámpalázat jelentős mér-
tékben csökkentette az óvónénik je-
lenléte, akik rutinosan tudták kezelni a 
„helyzetet – jött a fánkevéssel egybe-
kötött buli. A szokásos támcmulatság 
az idén Déra Nándornak köszönhető-
en táncházzal bővült, melynek kere-
tében,  úgymond játék közben, a leg-
kisebbek megismerkedhettek a népi 
táncok alaplépéseivel. Remélhetőleg 
a Drávaszögből Zágrábba származott 
koreográfus fiataljaink körében is kö-
vetőkre talál.

Mint eddig akárhányszor, a gyer-
mekfarsang az idén is egyike volt a Kör 
leglátogatottabb rendezvényeinek, 
bár a kicsinyek zsivaja után ítélve, az 
ember a huszonkettőt jóval meghala-
dó számúnak is képzelhette a jelenlévő 
jelmezes manók létszámát.

Gyermekfarsang a Körben
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Szombat, március 1., 19:00 órai kezdettel – Farsangi mulatság felnőtteknek

Szombat, március 15., 18:00 órai kezdettel – Ünnepi műsor az 1848/49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából

Szombat, március 29., 18:00 órai kezdettel – „Magyar jövevényszavak a horvátban illetve, horvát (szláv) jövevénysza-

vak a magyarban“, dr. sc. Katalinić Kristina tudománynépszerűsítő előadása a „Magyar Tribün” keretein belül.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2014 márciusában

Felhívás

Jakab István erdélyi származású művész rajz-
tanfolyamot indít, melyen újszerű módszereknek 
köszönhetően, szó szerint, mindenki meg tud ta-
nulni rajzolni, néhány nap leforgásán belül. Jakab 
szavai szerint az ún. jobb féltekés rajzolás mód-
szerének elsajátítása során nem elsősorban rajzol-
ni, hanem látni tanulunk meg. A körülöttünk levő 
világot más szemmel fogjuk nézni. A látásmódunk 
változása jó hatással lesz gondolkodásunkra, to-
vábbá segít leküzdeni az önértékelési problémá-
kat, feloldja a gátlásokat, félelmeket. 

A tanfolyam 2014 márciusától indul, igény sze-
rint 3 (péntek-szombat-vasárnap), 4 nap (két egy-
mást követő hétvége, szombat-vasárnap).

Jelentkezni, érdeklődni a 092/314-5886-os szá-
mon lehet Jakab Istvánnál (nincs rokoni vagy 
egyéb kapcsolatban Jakab Sándorral!)

RAJZTANFOLYAM INDUL

A Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság ezúton is szeretettel meghívja 
Önöket a Magyar Tribün következő előadására, amelynek az Ady Endre Magyar Kultúrkör a társ-
szervezője és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa a támogatója. 

Előadó: Dr. sc. Katalinić Kristina
a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Hungarológia Tanszékének tanársegédje 
Cím: Magyar jövevényszavak a horvátban illetve, horvát (szláv) jövevényszavak a magyarban
Időpont és hely: 2014. márc. 29.-én 18 óra, Ady Endre Magyar Kultúrkör (Martićeva 8, 10000 

Zágráb). Az előadás után szokás szerint szerény fogadás keretein belül kötetlen beszélgetésre, 
barátkozásra lesz lehetőség. 

Petőfi-tábla koszorúzása 
és magyar nyelvű mise

Magyarország Nagykövetsége és a  zág-
rábi magyar közösség az idén is ünnepélyes 
keretek között meg fogja koszorúzni Petőfi 
Sándor Vlaška utcai emléktábláját, nemzeti 
ünnepünk, március 15. alkalmából.

A koszorúzás időpontja március 14-e, pén-
tek, 14 óra 30 perc, kérünk mindenkit, aki 
megteheti, hogy tisztelje meg jelenlétével az 
eseményt.

Ugyancsak március 14-én Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésében 
magyar mise lesz a Szent-Márk templom-
ban, 17 órai kezdettel. A misét Sajni Balázs 
zelicskislaki plébános szolgáltatja.


