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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Ötéves a Zágrábi Magyar Intézet
Január 18-án a Magyar Kul-

túra Napja alkalmából meg-
szervezett rendezvény kere-
tében a Zágrábi Magyar Inté-
zet megünnepelte fennállásá-
nak ötödik évét.  A jelenlévőket 
Iva Hraste Sočo, a Kulturális Mi-
nisztérium munkatársa, Magyar 
József nagykövet és Dezső Já-
nos, az Intézet igazgatója üd-
vözölték. Az alkalmi műsorban 
részt vettek dr. Kiss Gy. Csa-
ba kultúrtörténész és dr. Željka 
Čorak művészettörténész, va-
lamint Dresch Mihály világhí-
rű budapesti jazz-szaxofonos 
együttese. 

Az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör Vegyeskara az idén is 
fellépett a nemzeti kisebb-
ségek karácsonyi énekeinek 
hangversenyén a zágrábi szé-
kesegyházban. 

Az idén immár 9-dik al-
kalommal rendezték meg a 
hangversenyt, amelyen 6 mű-
velődési egyesület kórusa 
énekelt karácsonyi dalokat a 
saját nyelvén. A székesegyház-
ban a cseh, lengyel, magyar, 
orosz és szlovén zágrábi egye-
sületek, valamint a čučerjei 
Bosiljak Kultúregyesület kóru-
sai léptek fel. A koncert fény-
pontja a kórusok közös fellé-
pése volt, amikor a Csendes éj 
egy versszakát minden kórus a 
maga nyelvén énekelte.  

Karácsonyi énekek a nemzeti kisebbségek nyelvén



Baráti körben: karácsony a Körben

A körtagok karácsonyi találkozója szerényen, ám kiváló han-
gulatban telt. A „terülj asztalkámon” kívül karácsonyi dalokat 
és egymás társaságát is élvezhették az egybegyűltek. Vagy aho-
gyan a cím is mondja: baráti körben, a Körben. 



A Magyar Kultúra Napja 2019
A Magyar kultúra napja alkalmából az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 2019. január 19-én, szombaton ren-

dezvényt szerveztek, amelynek keretein belül sor került a ”Melocco Miklós szobrai”fényképkiállítás megnyi-
tójára is.

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük meg január 
22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta 
le Csekén a Himnusz kéziratát.

A Magyar Kultúra Napja arra szolgál, hogy felhív-
ja figyelmünket az értékekre, hagyományokra, erő-
síti nemzeti tudatunkat, gyökereinket, összetartozá-
sunkat. Ahogy Bartók mondta egy helyütt: „Kultú-
rát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettő-
re elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának.“ Az Ady Kör egész évi munkája 
és persze az idei ünnepség is arra szolgált, hogy kul-
túránk ne párologjon el. A rendezvény az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben 2019. január 19-én lett megtart-
va, melynek keretein belül a ”Melocco Miklós szob-
rai” fényképkiállítás megnyitójára került sor. Az alkal-
mi műsor keretein belül a Kultúrkör színjátszó szak-
csoportjának tagjai adtak ízelítőt a magyar kultúra 
gyöngyszemeiből. Az ünnepet Molnár Dániel (kürt) és 
Detoni Dániel (zongora) Bartók- és Beethoven-művek 
előadásával gazdagította.
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EGYÉB RENDEZVÉNYEK

AZ ADY KÖR RENDEZVÉNYEI
SZOMBAT, FEBRUÁR 16., 17:00 ÓRA – Farsangi jelmezbál gyermekeknek.

SZOMBAT, FEBRUÁR 23., 19:00 ÓRA – Farsangi mulatság felnőtteknek.

Válogatás  a vajdasági magyar karikaturista és újságíró díjnyertes munkáiból, melyet 
Klemm József újságíró, a Vajdasági Rádió  és Televízió vezérigazgató-helyettese méltat és 
nyit meg.

Szerda, február 13-a, 19:00 óra, helyszín:  Zágrábi Magyar Intézet. A kiállítás megnyitása 
után farsangi mulatság.

Léphaft Pál kiállítása a  Zágrábi Magyar Intézetben

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelettel tájékoztatjuk a református hívőket, hogy a Tanács közreműködésével és Szenn Péter püspök 

jóvoltából minden hónapban istentiszteletet tart Zágrábban. Az időpont egyeztetése és egyéb információ 
Csányi Zsuzsától kapható a 091/4244180 telefonszámon. 

FEBRUÁR 23 - Síverseny, szánkózás a gyermekeknek a Sljemen, a Zágrábi Kisebbségi Koordináció szervezé-
sében, jelentkezés Balázs-Piri Zoltánnál 091/2449222, február 17-ig.


