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MAGYAR NAP a Varsói Egyetemen 
 

2017. május 26-án megrendezésre került a Varsói Tudományegyetem Magyar 

Tanszékének és a Varsói Magyar Kulturális Intézetnek a közös projektje, amelynek fő célja                            

a lengyelországi, azaz a varsói, a krakkói és a poznańi hungarológiai központok 

összekovácsolása. Ezzel a programmal, amely a Tanszék magyar nyelvtanárának (Antal 

Mónika), doktoranduszának (Barátka Agnieszka) és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának 

(Gecse Adrienn) közös kezdeményezése, a varsói Magyar Tanszék aktívan bekapcsolódott                      

a 2016 májusában indult és a 2017 végéig tartó lengyelországi magyar kulturális évad 

rendezvénysorozatába. Ennek megfelelően a Magyar Nap programja több témakörben 

vonzotta a lengyelországi magyar szakos hallgatókat illetve a magyar kultúra iránt 

érdeklődőket. Így nemcsak terjeszteni kívántuk a magyar kultúrát Lengyelországban, hanem                 

a varsói, a krakkói és a poznańi magyar szakosok aktivizálását céloztuk meg a Varsóban 

tervezett Magyar Nap szervezésének és ünneplésének alkalmából. 

      A Magyar Nap c. rendezvény plakátja 

A fenti célokat figyelembe véve a következő 

versenyek kerültek meghirdetésre: 

- Az én Magyarországom című fotópályázat, 

- Arany János-szavalóverseny, 

- főzőverseny. 

A fotópályázatra minden lengyelországi 

magyar szakos hallgató maximum öt fényképet 

nevezhetett be tetszőleges tematikában (magyar 

tájkép, város, emlékmű stb.) és a szabályzatban 

meghatározott formában (megfelelő formátumban                  

és felbontásban, megfelelő leírással). Összesen 

nyolcvan fénykép érkezett 16 hallgatótól. A be-

küldött fényképeket egy háromtagú zsűri (a Magyar 
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Tanszék képviselői: egy tanár és egy hallgató valamint a rendezvény koordinátora) értékelte 

ki. A zsűri által legjobbnak ítélt húsz fénykép bemutatásra került Az én Magyarországom 

című fotókiállításon, amelynek ünnepélyes megnyitójával elkezdődött a Magyar Nap 

elnevezésű rendezvény ünneplése a Varsói Egyetem Magyar Tanszékén.  

 

Az én Magyarországom c. fotópályázat nyertes fényképei 

Más jelentős alkotások, amelyeket beküldtek a fotópályázatra 
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Az Arany János-szavalóversenyt a költő születésének 200. évfordulója tiszteletére 

szerveztük. Minden versenyzőnek két Arany-verset, ill. versrészletet kellett elszavalnia 

(memorizált formában): a kötelező rész a Toldi első énekéből származott (8.-10. és 13.-14.),                   

a másik pedig egy szabadon választott mű volt, mely előadásának időtartama nem lehetett 

több 10 percnél. Első körben mindhárom lengyelországi Magyar Tanszék helyi versenyekben 

kiválasztotta a legjobb képviselőit, akiket beneveztek a varsói döntőbe. A szavalóverseny 

országos döntőjére a Magyar Nap elnevezésű rendezvény keretén belül került sor. Összesen                

a hét hallgató (egy poznańi, négy krakkói és két varsói hallgató) szavalását egy háromtagú 

zsűri (a Magyar Tanszék vezetője és az egyik oktatója, valamint a Varsói Magyar Kulturális 

Intézet igazgatóhelyettese) értékelte ki és jutalmazta. 

 

Az Arany János-szavalóverseny nyertesei 

 

A főzőverseny főleg a varsói magyar szakos hallgatóink részvételét célozta meg, mivel                

technikai okok miatt a résztvevők otthon készítették az ételeket. A versenyre egyénileg vagy 

csapatban lehetett jelentkezni. A versenyzők népszerű magyar ételek készítésével nevezhettek 

be, azaz egy levessel (gulyáslevessel vagy halászlével) és egy második fogással (túrós 

csuszával) vagy desszerttel (pogácsával vagy zserbóval). Az otthon elkészített ételek                           

a Magyar Napon kerültek bemutatásra és kóstolásra. A helyszínen a közönség szavazatai 

alapján díjaztuk a legfinomabb ételek készítőit. 

  

Az ételek kóstolása 
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Ezeken kívül a Magyar Napra a következőket is szerveztük: rövid előadásokat Arany 

Jánosról, a magyar gasztronómiáról, valamint a magyar bor lengyelországi útjáról, amelyeket 

rövid kvízek
1
 követtek. 

 

Az egész napos programot a kecskeméti Zoord zenekar fellépésével és azt követő 

táncházzal zártuk.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A magyar konyhára vonatkozó kvíz kérdéseinek listáját a Tanítástan – Gyakorlatban tesszük közzé: Gecse 

Adrienn, A magyar konyha (kvíz) 
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