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20 éves a zágrábi Hungarológia Tanszék
Kétnapos tudományos konferenciával ünnepelte fennállásának húsz-
éves jubileumát a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hun-
garológia Tanszéke március 19-én és 20-án

A megnyitón Željko Holjevac dékánhelyettes mondott köszöntőt

A megnyitón köszöntőt mon-
dott Željko Holjevac dékánhelyettes, 
Tarnóczy Mariann, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Határon Túli Ma-
gyarok Titkárságának osztályvezető-
je, Tuomo Lahdelma finn hungaro-
lógus és Magyar József zágrábi ma-
gyar nagykövet, és mindannyian gra-
tuláltak ahhoz a munkához és telje-
sítményhez, amit az elmúlt húsz év 
alatt elért a hungarológia tanszék.

Zagar Szentesi Orsolya, a tanszék 
vezetője beszédében elmondta, a 
Zágrábi Egyetemen már több mint 
100 éve folyik magyar nyelvű okta-
tás, anno még magyar nyelv és iroda-
lom tanszék is létezett. Hozzátette: 
a hungarológia – mint a magyar kul-
túra kutatásával, közvetítésével fog-
lalkozó tudomány – a két világhábo-
rú között kezdett el terjedni, de Hor-
vátországban az ország független-

né válásáig nem jöhetett létre kü-
lönálló magyarságtudomány-tan-
szék. Goller Ágota, a tanszék egyko-
ri magyar nyelv és irodalom tanára 
a kezdetekről, a tanszék hőskoráról 
beszélt köszöntőjében. Elmondta: 
1992-ben Magyarország és Horvátor-
szág külügyi tárgyalásai során került 
szóba, hogy szükség volna hungaro-
lógia tanszékre Zágrábban. Hangsú-
lyozta, hogy a horvát fél minden er-
kölcsi támogatást megadott ahhoz, 
hogy a tanszék elindulhasson, noha 
1991 és 1995 között dúlt a délszláv 
háború. 1994-ben az egyetem rekto-
ri tanácsa jóváhagyta, hogy elindul-
jon a tanszék, és még az év októberé-
ben megkezdődött az oktatás. A tan-
széknek két állandó alkalmazottja, 

hat külső óraadó tanára és két ven-
dégtanára van. Évente 25-30 diákot 
vesznek fel hungarológia szakra. Egy 
akadémiai évben – tehát az összes 
évfolyamot tekintve – 60-70 magyar 
szakos diákja is van az egyetemnek. 
A legnagyobb hangsúlyt a műfordí-
tásra fektetik az oktatásban, de ma-
gyar filmet is fordítottak és feliratoz-
tak már a tanszék hallgatói. Néhány 
diák a tudományos munkában – pél-
dául a horvátországi magyar nyelv 
változatainak kutatásában – is részt 
vesz. A kétnapos eseményen irodal-
mi és kultúrtörténeti, valamint nyel-
vészeti előadásokat hallgathattak az 
érdeklődők vajdasági, magyarorszá-
gi és horvátországi egyetemi okta-
tóktól.                                                   MTI



Koszorúzás és követségi fogadás
Akár az elmúlt esztendőkben, a horvát fővárosban koszorúzással és ünnepi műsorral emlé-
keztek meg a 48-as szabaságharc évfordulójáról – Magyarország Nagykövetsége hagyomá-
nyosan ismét az Ady Endre Magyar Kultúrkört választotta a követségi fogadás színhelyéül

Magyar József nagykövet és Rétvári Bence államtitkár a Petőfi-táblánál

A zágrábi magyarok képviselői

Sikerült megőrizni a hagyományt: a márciusi fogadás ismét a Körben volt megtartva

Koszorúzással és ünnepi mű-
sorral emlékeztek meg a főváros-
ban is az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulójáról. 

Petőfi Sándor zágrábi tartózko-
dására 1996 óta kétnyelvű emlék-
tábla emlékeztet. A Budapest fő-
városa által adományozott táblá-
nál minden évben kokárdás ma-
gyarok gyűlnek össze a március 
15-ei évfordulón. 

A zágrábi magyar nagykövet-
ség, Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa és az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör közös szervezésé-
ben tartott megemlékezésen Pe-
tőfi bronz domborműves mellképe 
előtt fejet hajtva sorra helyezték el 
koszorúikat a magyar szervezetek 
képviselői, majd az Ady-Körben fo-
gadással egybekötött kultúrmű-
sorral folytatódott az ünnepség. 

A műsorban a Kör tagjai mellett 
a várdaróci és laskói fiatalok leg-
jobb táncosaiból álló Alfalusi Ifjú-
sági Tánccsoport is fellépett.

Az eseményen részt vett Rét-
vári Bence KDNP-s országgyűlési 
képviselő, a közigazgatási minisz-
térium államtitkára, aki ünnepi be-
szédében elmondta: nagy öröm 
számára, hogy Horvátországban 
lehet, és több mint 150 évvel a tör-
ténések után együtt ünnepelhet a 
horvátországi magyarokkal.

A fogadáson a magyar kisebb-
ségi képviselőkön kívül jelen volt 
Aleksandar Tolnauer, a Kormány 
Kisebbségügyi Tanácsának elnö-
ke, Branko Sočanac, a Kormány Ki-
sebbségi és Emberi Jogi Hivatalá-
nak vezetője, illetve a zágrábi ma-
gyarság képviselői.

                Új Magyar Képes Újság



Közönség előtt tisztelegnek a Kör színjátszói

Az eseményt dr. Ranogajec Komor Mária, a Kör elnöke nyitotta meg

A rendezvény plakátja

A nemzeti ünnep megünneplése ezúttal is családias légkörben zajlott le

Kossuth, 
a szabadság 
atyja

A zágrábi Ady Endre Magyar 
Kultúrkör idei márciusi emlékmű-
sorában Kossuth Lajosról, a sza-
badságharc vezéregyéniségének 
számító politikus alakját, viselt dol-
gait szerette volna megismertetni 
a zágrábi magyar közönséggel.

A Kör színjátszó csoportja és 
vegyeskara műsorát nagy érdek-
lődéssel kísérték az egybegyűltek, 
illetve a produkciót nagy tapssal 
nyugtázták. 

A nemzeti ünnep megünnep-
lése az idén sem maradt pusztán 
eszmei síkon, a testi épülésről is 
gondoskodott a Kör. A harapni-
való házilag készült különlegessé-
geket foglalt magába, meg bort, 
ahogy illik.

Nemzeti ünnepünk megünnep-
lése az idén is egyfajta családi lég-
körben zajlott le, különösebb iz-
galmak nélkül. 
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Megjelenik havonta, 800 példányban

szombat, 2015. április 11-én, 18:00 órakor 

Nagy László-est 
a Magyar Költészet Napja és a költő születésének 90. évfordulója alkalmából

Előadó: Mann Jolán, a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészkara Magyar Tanszékének mun-
katársa. Közreműködik az Ady Endre Magyar Kultúrkör színjátszó szakcsoportja.

Helyszín: Magyar Intézet Zágráb (Augusta Cesarca 4-10, Zágráb)

szombat, 2015. április 25-én, 19:00 órakor 

Huszka Jenő-est
 Helyszín: Ady Endre MKK (Martićeva 8., Zágráb)

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Felhívjuk a katolikus hívők figyelmét, hogy április 
5-én elmarad a mise a Szt. Márk-templomban, a hús-
véti közös reggeli és társalgás változás nélkül meg 
lesz tartva az Ady Endre Magyar Kultúrkörben.
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