
A ,,Horvát nyelv, kultú ra é s tudomány hete"

A f városi Horvát Álta|ános Iskola
é s Gimnázium április 8-12, között,
immár hatodik alkalommal hí vta
é s várta vendé geit a ,,Horvát nyelv,
kultú ra é s tudomány heté re", A
szervez k által összeállí tott gazdag
programokra nemcsak az itt tanu-
lók, de a szé p számban mé g buda-
pesti horvátok is kí váncsiak voltak,
Ahogy azt Petritu Mária az iskola
igazgatón je elmondta: az egy he-
tes rendezvé nysorozatnak nemcsak
az a cé l'la, hogy a diákok e talá|ko-
zókon közelebb kerül|enek a hazai
é s az anyaországi horvát kultú rá-
hoz. Azon tú l, hogy a tanórák kere-

A különbözó programokra a tanülók rnellett, a f városban é l  horvátok ts
kí váncslak voltak Petaí  Tyran felVé telei

teit átlé pve, felszabadultabb lé g-
körben találkozhatnak a meghí vott
vendé gekkel, é vr l-é vre nagyobb
figyelmet szentelnek egy-egy ki-
sebb té rsé g horvátságának, Idé n a
nyU8at-magyarországi, gradistyei
horvátokra esett a választás, akik
nemcsak hazánkban, de a szom-
szé dos Ausztriában, szlovákiában
é s Csehországban is é lnek, A f -
szervez k, Draiko-Pasitlj ]elica é s
Mandita Anna, az inté zmé ny peda-
gógusai, gazdag programot állí tot-
tak öSsZe az áprilisi, tavaszköszön-
t  horvát hé tre, Az ötnapos ren-
dezvé ny ré sztvev i nemcsak a ha-
zai, de az anyaországból é rkezett
el adók el adásait is hallhatták,
lrodalmi beszámolót tartott Ante
Basic é s dr Lukfus |slván_ A gradis-
tyei horvát biológus professzor, dr
Stipkovits László az állatvilágba ka-
lauzolta hallgatójt, mí g dr. Slk(,se-
vits Dé nes Dalmácia közös magyar-
horvát törté nelmé be nyú itott be-
pillantást, A budapesti xI. kerületi
Horvát Kisebbsé gi Önkormányzat
é Vek óta ápol baráti kapcsolatokat
a horvátországi Pozsegával, Az ot-
tani gimnázium igazgatója Pavao
Bucic ré vé n, a tanulók a horvát geo-
fizikus, Ante Mohorovic munkássá-
gát ismerhetté k meg, A tudomá-
nyos el adásokon kí vül, a közön-
sé g a magyarországi horvát költ k
if 1abb nemzedé ké vel: Horváth T í me-
ával, Blazsetin lstvánnal é s Krókitu

Budapesten

Az irodalml est vendé gei dr. Lukács István, Petar Tyran, Horváth Tí mea
é s ifi. Blazsettn l§tván
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Istvánnal is találkozhatott, Az Ausztriából é rkez 
Petar Uran, a hazáiában é l  gradistyei horvátok lapia,
a Hrvatske Novine f szerkeszt ie, szintú gy ezen az
irodalmi találkozón vendé geskedett, E rendezvé ny, dr,
Lukács István vezeté sé ve], nemcsak a költemé nyek,
valamint ké rdé sek é s válaszok estie iett, hanem a pó-
diumra ültetett meghí vottak é s a köZönsé g köZötti
igazi baráti beszé lgeté ssé  vált, A látogatók kiállí táson
tekinthetté k meg a horvátzsidányi fest m vé sz, Brigo-
vith Lajos alkotásait, de a határ tú loldaláról Ausztriá-
ból é rkezett gradistyei horvát m vé szn  Monika
Timmel-Rlzenit akvarell jeiben is ta]álhattak gyönyör-
ködnivalót. Az iskola auláiában, könyvkiállí tás mutat-
ta be a hazai Horvát Könyvkiadó é s Kommunikációs
Központ, a ,,Croatjca" legú jabb kiadványait. Az emlÉ

tett könyves vállalkozás tevé kenysé gé r l Aqatita-Babita
Zolica számolt be. A rangos esemé ny egy-egy prog-
ramián Horvátolszág egykori budapesti nagykövete,
Aleksandar S0l. üdvöZölte az egybegy lteket, de tisZ-
teleté t tette a jelenlegi horvát nagyköVet, dr_ Stanko
Nick, valamint Horvátország pé csi f konzulja, dr.
zuonimir Maric is

Az iskola tanulói a számtalan ú  j ismeret s é lmé ny
megszerzé se meliett maguk is tevé kenyen vettek ré szt
a programban, Versmondó versenyen bizonyí tották
el adóké zsé güket é s nyelvtudásukat_ Az igazán moz-
galmas rendezvé nysorozattól a f városi gimnazisták -
remé lhet leg é rzelmileg is tartósan feltö|t dve -, Ver-
ses-zené s kulturális m sorral bú csú ztak e] a zár  pé n-
tek dé lutánján, H. T.

csohány Kálmán rajza
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