
Zágráb, 2018 december                                                                                                          92. szám 

Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Zágrábi cserkészek az Isonzónál
2018. november 9-én és 10-én a 

ljubljanai József Attila Magyar Kul-
túregyesület szervezésében a két-
napos megemlékezés a Balassi In-
tézetben kezdődött zenés keret-
be foglalt történelmi előadással, 
valamint szombaton egész napos 
hegyi gyalogtúrával folytatódott a 
Krni tóhoz.

A XIX. Krni emlékmenet egész 
napos hegyi gyalogtúrával az idén 
19. alkalommal került megrende-
zésre. A jelentős nemzetközi ese-
ményen emlékünnepséget tartot-
tak a Krni tónál, amely az egyik leg-
jelentősebb magyar emlékhely az 
Isonzónál (Sočánál). 

Ezt követően imára, koszorú-
zásra, a magyar Himnusz éneklé-
sére került sor a „magyar kereszt”-
nél, amely az egykori magyar kato-
natemető helyét jelöli. Bevezető-
ként Szilágyiné Bátorfi Edit, szlo-
véniai magyar nagykövet köszön-
tötte az egybegyűlteket.

Ennek az eseménynek nagyon 
szép bevezetője volt a Balassi In-

tézetben rendezett előadás, amely 
felelevenítette az isonzói front ma-
gyar katonáinak helytállását és ka-
tonadalait, és az éppen száz év-
vel ezelőtt véget ért I. világháború 
isonzói hadszínterére, a szlovénok 

által is sokat és keserűen emlege-
tett „Soška fronta”-ra vezényelt 
magyar katonák helytállására em-
lékeztetett. 

46-os szegedi bakák a tolmini 
hídfőnél az I. világháborúban cím-
mel Négyesi Lajos, a hadtudomá-
nyok doktora, egyetemi adjunk-
tus, hadszíntérkutató és hadiré-
gész tartott előadást, melyet a 

Gyenesdiási dalárda tagjai (Pék 
András tárogató és Pékné Orbán 
Julianna Ilona citera) dalcsokrok-
kal foglaltak keretbe.

Szentmise az Ady 
Kör elhunyt tagjaiért

November 4-én az Ady End-
re Magyar Kultúrkör elhunyt tag-
jairól emlékeztek meg Zágrábban 
magyar–horvát, kétnyelvű kato-
likus szentmisén belül a zágrábi 
Szt.-Márk templomban, szentmi-
sét szolgáltatva részükre. A szent-
misén fellépett a Kör Vegyeskara. 
A már hagyományos megemléke-
zés a Halottak napját követő első 
vasárnapon folytatódott, az Ady 
Kör székházában.



Gyulai Rózsa divatékszer-kiállítása
Szombaton, 2018. október 

27-én az Ady Endre Magyar Kul-
túrkörben megrendezték Gyulai 
Rózsa divatékszereiből össze-

állított kiállítás megnyitóját. A 
megnyitó keretein belül alkalmi 
kulturális műsorral kedvesked-
tek a Kultúrkör Vegyeskara, to-
vábbá a színjátszó és zenei szak-
csoport tagjai. A kiállítás megte-
kinthető volt november 4-ig. A 
kiállításról és Rózsika néniről a 
Z1 TV egy rövid riportot készí-
tett.

A hosszú betegségből fel-
épült művész mindannyiunk 
örömére egyre gyakrabban 

van újra közöttünk. Úgy gon-
doltuk, hogy tiszteletünk és 
szeretetünk jeléül megrendez-
zük ezt a kiállítást. Gyulai Ró-

zsa Magyarkanizsán született 
1922-ben. Később Szabadkán élt 
és ott kezdett divatékszer-ké-
szítéssel foglalkozni. Először se-
lyemvirágokat, később rézgom-
bokat, brossokat tervezett és 
készített. Egész Jugoszlávia te-
rületén kaphatóak voltak divat-
ékszerei. 

Miután Zágrábba költözött 
új ötletei támadtak, mert olyan 
ékszerek kellettek, amilyeneket 
mások nem készítettek. A vé-

letlen segített: egy újonnan var-
ratott kabátra nem talált meg-
felelő gombokat. Úgy gondol-
ta, rajzol néhányat és egy is-
merősét kéri meg, hogy eszter-
gályozza ki fából. Autodidakta-
ként tanulta meg az úgyneve-
zett „brandmalerájt.” Így szü-
letett meg az ötlet fagyöngyök, 
brossok, fülbevalók, karperecek 
készítésére.

Mindezek alapján lett tag-
ja a zágrábi Likumnak. Az új öt-
letek meg csak jöttek, s napról 
napra attraktívabb érdekessé-
gek kerültek ki a keze alól. Most 
már nemcsak fával dolgozott, 
hanem fém, bőr, szőrme, szaru, 
selyem, gyöngyház, Swarovski 
kristály, féldrágakő és elefánt-
csont került megmunkálásra, 
így bővítette kínálatát. 

A divatékszerek egyedi pél-
dányait igyekezett eljuttatni a 
legelőkelőbb galériákba. Töb-
bek között Budapestre, Bécsbe 
és Németország néhány város-
ába is. 

A belgrádi Jugoexport kül-
földre készülő modelljeit Ró-
zsa egyedi ékszerei díszítet-
ték. Moszkvában egy diplomá-
ciai Szilveszteren például 90 db. 
unikátum kelt el. Egy bécsi útján 
Jovanka Broz Rózsa selyemvirá-
gait viselte egy fogadáson.

Mindezt persze már nem 
győzte egyedül, mindhárom 
gyereke segítségére szüksé-
ge volt. István fia főleg fémré-
szeket készített, Rózsa lánya a 
fa és gyöngyház festését segí-
tette, Julcsi lánya pedig szebb-
nél szebb virágokat készített és 
a technikai kivitelezést is támo-
gatta. Ezenfelül a körbeli bará-
tai is segítői voltak: Varga Ildikó 
és Csipak Mari a virágok készíté-
sénél, Selman Vera pedig a fes-
tésben segített



A zágrábi magyar óvodai csoport a magyar 
kormány nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programjában

Családi nap 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 

Tanácsa, valamint az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör kezdeményezésére 
2018. november 18-án is folytatódtak 
a családi összejövetelek, társalgá-
sok. E hónapban is a Bundek tó kö-
rüli parkban szerveztük meg a Csalá-
di napot. A már hagyományos csalá-
di társalkodáson a Bundekon, amely-
hez a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat 
is csatlakozott, a gyerekek a nagy 
játszótér melletti réten cserkészjá-
tékokkal és gesztenyesütéssel fog-
lalkozhattak. Alkalom volt ez a szü-
lőknek is kötetlen társalgásra, míg a 
gyerekek játszottak. 

November 14-én a zágrábi 
„Kéknefelejcs” óvodában megtör-
tént az új parkett-padlóburkolat, 
homokozó, didaktikus játékesz-
közök, három különböző játéksa-
rok és konyhagépek hivatalos át-
adása a magyar óvodacsoport he-
lyiségében, a 2017-es és 2018-as év 
folyamán végzett felújítási és be-
ruházási munkálatok befejezése 
alkalmából. A beruházás Magyar-
ország Miniszterelnöksége Nem-
zetpolitikai Államtitkársága által 
indított nagyszabású Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program 
keretében, a Horvátországi Ma-
gyar Pedagógusok Fóruma közre-
működésével valósult meg. Az át-
adáson jelen volt Magyar József, 
horvátországi magyar nagykövet, 
Katarina Milković, Zágráb Város 
polgármesterének személyes ki-
küldötte, Csapó Nándor, a Horvát-
országi Magyar Pedagógusok Fó-
rumának elnöke, Elizabeta Knorr, 
a zágrábi Nemzetközi és Városok 
Közötti Kapcsolatok Hivatalának 
vezetőhelyettese, valamint Ba-
lázs-Piri Zoltán, Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsának elnö-
ke.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

AZ ADY KÖR RENDEZVÉNYEI
SZOMBAT, DECEMBER 15., 18:00 ÓRA – Karácsonyi vásár az Ady Körben.
VASÁRNAP, DECEMBER 16., 8:45 ÓRA – Katolikus szentmise magyar nyelven az felsővárosi Szent-Márk templom-
ban és a Betlehemi Láng átadása. 
VASÁRNAP, DECEMBER 16., 17:00 ÓRA – Fenyőfadíszítés, 17:30 ÓRA: Az óvodások és iskolások karácsonyi műsora, 
amit a nagyrécsei RITMUS együttes adventi koncertje gazdagít. A program elején a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat tag-
jai átadják a Betlehemi Lángot.

SZOMBAT, DECEMBER 8., 16:00 ÓRA – A Mint a Pinty együttes Mikulásváró műsora a Zágrábi
Magyar Intézetben (Augusta Cesarca 10.)
VASÁRNAP, DECEMBER 9., 12:00 ÓRA – A Zágrábi Kisebbségi Koordináció Napja a Lisinski Hangver-
senyterem kistermében
VASÁRNAP, DECEMBER 9., 19:00 ÓRA – Magyarország Nagykövetsége által szervezett adventi kon-
cert a Zágrábi Székesegyházban.
20:00 óra – A koncert után társalgás az Ady Körben (Martićeva 8.)

2018. november 24-én  a Zág-
rábi Tribün keretén belül Réber 
László „100 éve ért véget az I. Vi-
lágháború” című tudománynép-
szerűsítő előadását hallhatták az 
érdeklődők. A helyszín ezúttal is 
az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
székháza volt. Az előadás után 
Kalapis Rókus „Karácsonyi szösz-
szenetek„ című könyvének be-
mutatójára került sor. A könyvet 
Dezső János, a Zágrábi Magyar 
Intézet igazgatója méltatta.

November 17 az Ady End-
re Magyar Kultúrkörben be-
mutatták Bognár András aka-
démikus, Horváth M. Lász-
ló és Vladimir Geiger „A ma-
gyarok és németek vesztesé-
ge Horvátországban és Bács-
kában 1944/45-ben és a hábo-
rú után/Stradanje Mađara i 
Nijemaca u Hrvatskoj i Bačkoj 
1944/45 i u poraću” című két-
nyelvű könyvét. 

Réber László előadása

Könyvbemutató


