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Március 15.  - A Magyarok nemzeti ünnepe

AZ 1848/49-ES  MAGYAR POLGÁRI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA
           

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik megha-
tározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás 
megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as 
európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai el-
lenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával 
lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 
1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.

Előzmények - Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után erősen 
korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban 
elfogadott Pragmatica sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralkodó és a magyarországi 
rendek viszonyát. Az egyetlen komolyabb további előrelépést ezen a területen 1848-ig az 1791. évi 
X. törvénycikk jelentette, amely biztosította az ország jogi függetlenségét a birodalom többi tagál-
lamával szemben.

A forradalom kezdete - Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. 
Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a 
reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő 
forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.

Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült – később utolsónak bizonyult – rendi országgyűlésen a reformpárti erők ál-
tal létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat” tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak 
jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe 
hozott döntő fordulatot a február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg 
programszerűen az ellenzék követeléseit: jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és felelős kormá-
nyt. A Habsburg Birodalom másik felének pedig alkotmányt követelt, amelynek fontos szerepe lett a március 13-án bekövetkező 
bécsi forradalom kitörésében.A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális 
ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. 

A 12 pont - Kossuth Lajos március 3-án felirati javaslatot terjesztett az országgyűlés 
elé. Ezt az alsótábla azonnal elfogadta, de a főrendi tábla ellenállásképp nem is tárgyalt 
róla. Ebben az alkotmányos átalakulást, érdekegyesítést és belső reformot jelölte ki célul 
a korábbi sérelmi tatika helyett. Március 4-én az Ellenzéki Kör is megvitatta a felirati ja-
vaslatot. A felirati javaslat alkotmányosságra és nemzeti kormányra vonatkozó részeiv-
el egyetértettek, de hiányolták belőle a sajtószabadság, az évenkénti országgyűlés és 
más intézmények tételes megnevezését. Március 9-én, miután Irányi Dániel visszatért 
Pozsonyból, ahol Kossuthtal tárgyalt az ellenzéki mozgalom helyzetéről, a Kör ülésén 
elhatározták, hogy egy országos petíciós mozgalommal próbálják meg gyorsítani 
az országgyűlés munkáját. Ennek hatására fogalmazta meg Irinyi József március 12-
ére a Tizenkét pont első változatát, ami már jóval túlment az eredeti felirati javasla-
ton. Ez az első változat nem csak a később híressé vált 12 pontot tartalmazta, hanem 
egy bevezetőt is, amely megindokolta a kiáltvány születését. Ebben arra hivatkoztak, 
hogy egész Európa mozgásba jött, és Magyarország sem ragaszkodhat régi, elavult 
viszonyaihoz. Kijelentik, hogy a nemzet immár egyes eredményekkel nem elégszik már 
meg, az alkotmány átfogó reformját igényli. A tervek szerint a március 19-i József-napi 
vásáron tömeggyűlésen erősíttették volna meg, de március 14-én este a 13-ai bécsi 
forradalom hírére úgy döntött a Pilvax-kör, hogy Pesten is forradalomra van szükség, és 
nyilvánosságra kell hozni követeléseiket. Ekkor került be a szövegbe a politikai foglyok 
szabadon engedése, két addigi pontot összevontak. Március 15. reggelén a Nemzeti 
dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefo-
glalva kinyomtatták.  

                                                                                                                 Wikipedia

A Tizenkét pont- kiáltvány



Tallózás innen-onnan -  Tudták-e hogy ?                   válogatta: Torma László

laslo.torma@zg.t-com.hr

Mi kell tudni a digitális TV-ről

Úgynevezett DVB-T  vevő illetve átalakítóra nincs szükség a következő esetekben:
-Ha kábeltelevízióra van kapcsolva
-Ha internet televízióra van kapcsolva
-Ha olyan TV készüléke van amelynek beépítet DVB-T vevője illetve átalakítója van

A digitális  sugárzás  bevezetésével változnak  a frekvenciák is 
amelyeken egyes programok lesznek sugározva
-A HTV1 a O4-67-es VHF sávon van most sugározva, digitálisan az UHF 42. sávján lesz sugáro-
zva
-A HTV2 a O7-6O-as UHF sávon van most sugározva, digitálisan az UHF 42. sávján lesz sugározva
-Az RTL  a 1O-65-ös UHF sávon van most sugározva, digitálisan az UHF 42. sávján lesz sugározva
A NOVA TV a 1O-68-as UHF sávon van most sugározva, digitálisan az UHF 42. sávján lesz sugározva

Ha házi közös antennára van kapcsolva 
-A meglévő rendszert át kell programozni....kb. 1OOO kn költség
-A meglévő rendszert ki kell bővíteni multiplexszel.....kb. 6OOO-1OOOO kn költség
-A közös műholdas antennát át kell programozni.....kb. 1OOO kn költség

Családi házak
-Ha a meglévő analóg vevőrendszer rendben van csak DVB-T vevő illetve átalakító beszerzéséről illetve rákapcsolásáról kell 
gondoskodni
-Ha a meglévő analóg vevőrendszer rossz minőségű vételt szolgáltat, akkor gondoskodni kell erősítő és egyenirányító, illetve 
esetleg új antenna  beszerzéséről illetve beszereléséről......kb. mx. 3OO kn költség

Magyar est - a Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának napja

November 28-én a Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanács a Casablan-
ca étteremben, megünnepelte a hivatalos napját az immár hagyomán-
yosnak számító Magyar esttel. Az est kezdetén Balázs-Piri Zoltán a Tanács 
elnöke üdvözölte a jelenlévőket és elmondta, hogy a 2009 egy tartalmas 
és eseményekben gazdag év volt, számos magyar rendezvény közül vál-
ogathattak a zágrábi magyarok. A szép számban megjelent, főleg mag-
yarokból álló közönségen kívül az esten részt vett Györkös Péter zágrábi 
magyar nagykövet, Juhász Zoltán konzul, Disztl Antal tanácsos és Andócsi 
János, az országos magyar koordináció társelnöke is. A meghívást elfoga-
dták és a rendezvényen részt vettek a macedón,  a ruszin, a szerb és a bos-
nyák kisebbségi vezetői is, valamint Borka Rumiha az Óvoda igazgatója. 
Az éjszakába nyúló mulatságon a kivaló hangulatott tobb év után ismét a 
Csáki Betyárok nevű zenekar biztosította. 

Mikulás-napi és Adventi ünnepség

December 6-an lett megtartva a Mikulás-napi ünnepség, az idén a Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanács támogatásának köszönhetően a győri Ba-
rangoló együttes „Hahó, hahó, esik a hó” című zenés műsorával szórakoz-
tatta a több mint száz egybegyűlt gyermeket és szülőt. Nagy izgalommal 
tört ki mikor megérkezett a Mikulás-bácsi, akit az idén is nagyon sikeresen 
megjátszotta Molnár László, majd megkezdődőt a társalgást a gyermekkel, 
akik közül sokan verssel kedveskedtek neki az ajándékuk átvételénél. A jó 
hangulat, játék és társalgás, a szervezett program után is folytatódott.

December 20-án, ismét sok gyermek jött, illetve a szüleik hozták az Ad-
venti műsorra, amely keretén belül  fel lett díszítve a karácsonyfa.  A Horvá-
tországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata az idén is elhozta a Betle-
hemi Lángot, majd a győri Barangoló együttes „Angyal zenéje, gyertyafény” 
című ádventi hangversenyt adott elő.  

A mindkét rendezvény előkészítésében és kivitelezésében a munka leg-
nagyobb része ismét  Svagusa Katalin és Petković Eszter óvónőkre, Draganić 
Hajnalka tanító nénire és Sehtel Annamáriára hárult. Köszönjük.

1) Földi TV
2) Kábel  TV
3) Műholdas TV
4) Internet TV



Gyulai Rózsa kiállítása

Gyulai Rozsát, a mi Rózsikánkat, a Magyar Kultúrkörben december 26-án megnyi-
tott divatékszer kiállítás nagymesterét, mindenki jól ismeri. Magyarkanizsán született 
1922-ben. Később Szabadkán élt és ott kezdett divatékszer készítéssel foglalkozni. 
Először selyemvirágokat, később rézgombokat, brossokat tervezett és készített. Egész 
Jugoszlávia területén kaphatóak voltak divatékszerei. 

Miután Zágrábba költözött új ötletei támadtak, mert olyan ékszerek kellettek, amily-
eneket mások nem készítettek. A véletlen segített, amikor egy újonnan varratott kabá-
tra nem talált megfelelő gombokat. Úgy gondolta, rajzol néhányat és egy ismerősét 
kéri meg, hogy esztergályozza ki fából. Autodidaktaként tanulta meg az úgynevezett 
“brandmalerajt”, illetve égetett fa technikát. Igy született meg az ötlet,  fagyöngyök, 
brossok, fülbevalók, karperecek készítésére.

Mindezek alapján lett tagja a zágrábi Likumnak. Az új ötletek meg csak jöttek, s napról napra attraktívabb érdekességek 
kerültek ki a keze alól. Most már nemcsak fával dolgozott, hanem fém, bőr, szőrme, szaru, selyem, gyöngyház, Swarovski kristály, 
féldrágakő és elefántcsont került megmunkálásra, így bővítette kínálatát. A divatékszerek egyedi példányait igyekezett  eljut-
tatni a legelőkelőbb galériákba. Többek között Budapestre, Bécsbe és Németország néhány városába is, így sok nevezetes em-
ber is viselte díszeit. Mindezt, persze, már nem győzte egyedül, mindhárom gyereke segítségére volt szüksége . István fia főleg 
fémrészeket készített, Rózsa lánya a fa és gyöngyház festését segítette, Julcsi lánya pedig szebbnél szebb virágokat készített és 
a technikai kivitelezést is támogatta. Ezen felül baráti körből is voltak segítői: Varga Ildikó és Csipak Mari a virágok készítésénél, 
Szelmann Vera pedig a festésben segített.

A sikeres kiállítás, amely után Rózsa megvendégelte a megnyitó résztvevőit, csak töredéke több évtizedes munkájának, mert  
mintakollekciója  több mint 1200 unikátumból áll. Még ma is sok ötlete és energiája van és nagy kedvvel alkot. Reméljük, hama-
rosan megismétli azok számára, akik nem látták - a tervek szerint Kovács Magda Herendi porcellán-kiállításához társulva.

Farsangi  Gyermekjelmezbál 

Február a böjtelőhava, a farsang a bálok, mulatságok ideje. Az Ady Endre 
Kultúr Körben  február 6.-án, szombat délután tartottuk a a gyermekeknek a 
jelmezbált. Az eseménynek megfelelően sok szines léggömb, szerpentin disz-
itette a nagytermet. 21 bemutatott jelmezből kellett a háromtagú zsűrinek 
értékelnie a legjobbakat. A győztesek a “Marslakók” lettek, több második és 
harmadik helyezett volt a pontazonosság miatt. A jelmezek ötletesek, szépek 
voltak és minden gyermek számára lehetővé tették, hogy pár órára átalakul-
janak a kedvenc mesefigurákká. Minden résztvevő kisebb, nagyobb jutalom-
ban részesült. A mulatság érdekes eseményei voltak: közös tánc, éneklés, já-
ték, versengés. Fánk is volt bőven mindenki örömére. Sok köszönet Svaguša 
Katalin és Petković Eszter  óvónőknek a lelkes szervező munkáért, Réber 
Lászlónak a technika biztositásáért. A  jelmezbál vidám hangulatban telt, kár, 
hogy farsang évente csak egyszer van!

Varga István az Ady Körben

Sokan gyűltünk össze  2010. január. 17-én az esti órákban az Ady Endre Magyar Kultúr Körben, hogy Varga Istvánnal találkoz-
zunk. István és Franka Batelic énekesnő a 2009-es TV- show „Tánca a Sztárokkal” /Ples sa zvijezdama/  győztesei. Sokan kísértük 
figyelemmel a versenyt már az elmúlt években is, mert István mindig ott volt a legjobbak között, de az igazi siker elmaradt. Most 
vele együtt örültünk, büszkék vagyunk rá.

Ki is  István? Id. Varga István és Varga Ildikó gyermeke, Zágrábban, 
1981-ben született.  Édesanyja volt az akkori kultúrkör nép-, társas-, majd 
sporttánc-csoportjának vezetője, koreográfusa. István, mint kisfiú sokszor 
anyukája mellett volt a próbákon, a tánc iránti vonzalom  első csirái ta-
lán ekkor alakultak ki. Tragédia, hogy Ildikó, az édesanya 1994-ben, súlyos 
betegségben elhunyt. Így a gyermek nevelése egyedül az édesapára 
hárult, aminek sok szeretetet , gondoskodást nyújtva tett eleget. Az is-
koláit István Zágrábban járta, érettségi után beiratkozott a közgazdasági 
egyetemre. Közben 1991-ben elkezdődött a táncolás. Sok-sok edzés, ke-
mény munka, kitartás. Erőt adó volt a tánc szeretete s mint egy láthatatlan 
kapocs az elhunyt édesanya.

Jelenlegi partnere Pilic Gabriela/1989/, 4 éve táncolnak együtt. Horvát 
bajnokok 10 táncban, standard és latin-amerikai, a világ ranglistáján a 13. 
helyen állnak. Céljuk az előbbre jutás, vágyuk az 1. hely. Ezért még sokat 
kell tenniük, szívből kívánjuk, hogy sikerüljön.

A találkozás során három táncot  láthattunk Tőlük, csa-csa-csát, szambát és jivet. A bemutatót társalgás, barátkozás követte 
és közösen fogyasztottuk el a hatalmas tortát ami a táncosok tiszteletére készült. 
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Megjelenik havonta 1000 példányban

FILMVETÍTÉS

március 19-én, pénteken, 19:00 órakor a zágrábi  
Ady Endre Magyar Kultúrkör nagytermében a Kör film-
klub keretén belül bemutatásra kerül Herendi Gábor film-
vígjátéka „Valami Amerika” (2002). 

Jöjjön és szórakozzon velünk! A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓK - ÉRTESÍTÉSEK - FELHÍVÁSOK

SAKK  ÉS ASZTALITENISZ

A Zágráb Város  Magyar Kisebbségi Tanácsa és az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör felhívja az érdekelteket 
akik szeretnének sakkozni, vagy már aktívan sakkoznak, 
hogy újból felelevenítsük a sakkozást a zágrábi mag-
yarok között és ilyen módon is társalogjunk. 

Ugyanúgy  értesítjük a asztaliteniszt kedvelőket, 
hogy az Ady Endre Magyar Kultúrkörben megalakult az 
asztalitenisz szakcsoport.

Az sakkozókat az asztaliteniszezőket  szeretettel várunk  
minden pénteken 20:00 órától az Kör székhelyén.

AZ 1848/49-ES  MAGYAR POLGÁRI FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA

alkalmából
- március 12-én, pénteken, 16:00 órakor - a Magyar 

Köztársaság Nagykövetsége, az Ady Endre MKK, a Zágráb 
Városi Magyar Kisebbségi Tanács, a Horvát-Magyar Tár-
saság és egyéb magyar egyesületek képviselői megko-
szorúzzák a zágrábi Petőfi-emléktáblát (Vlaška u. 87). 

 - március 13-án, szombaton, 18:00 órakor -  az Ady 
Endre Kultúrkör nagytermében (Martićeva 8) az egyesület 
színjátszó csoportja alkalmi műsort mutat be. Az ünnepi 
műsor címe „Egyenlőség, szabadság, testvériség”. 

Mindenkit szeretettel várunk a nemzeti ünnepünk 
tiszteletére szervezett rendezvényekre.

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
szeretettel és tisztelettel meghívja 

a tagságát, 

 A RENDES TISZTÚJÍTÓ ÉVI KÖZGYÜLÉSRE

amely március 20-án, szombaton,  16 órai  kezdet-
tel lesz megtartva a Kör székhelyén (Martićeva 8.) 

Mivel az idei évi Közgyűlésének egyik javasolt napi-
rendi pontja az új Alapszabály meghozatala. A tagság 
megfelelő felkészültsége érdekében, március 7-én, 
vasárnap, 10 órai kezdettel nyilvános vita lesz meg-
szervezve, amelyen a körtagok és a jelenlévők megis-
merkedhetnek a javasolt változásokkal. 

Tisztelettel megkérünk minden körtagot, aki nem 
rendezte a tagdíj befizetését, hogy ezt szíveskedjék 
megtenni, szerdán 17:30 és 19:30 óra között, vagy a 
Körben tartandó műsorok és rendezvények után, vagy 
postai befizetőlappal az Ady Endre MKK 2360000-
1101431478 számú bankszámlájára.

Magyar nyelvű katolikus szentmise a zágrabi Szent 
Márk templomban minden vasárnap reggel 9:00 órak-
kor. A szentmise után társalgás az Ady Endre Magyar 

Kultúrkörben.

KIÁLLÍTÁS

március 27-én, szombaton, 19:00 órakor az Ady En-
dre Kultúrkör helyiségeiben Gyulai Rózsa által készített 
művészeti tárgyaiból és a Herendi porcelángyár által 
készített emléktárgyakból összeállított kiállítás nyilik. 

A kiállítás március 29. és április 4. között tekinthető 
meg hétfőtől péntekig 17:00 és 20:00 óra, valamint vasár-
nap 10:00 és 12:00 óra között.

A belépés díjtalan.

NÉPMŰVÉSZETI MŰHELY

Ismételten tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 
az Ady Endre MKK - a Magyar Köztársaság Külügyminisz-
tériumának támogatásával - március 27-én és 28-án, 
szombaton és vasárnap, a Kultúrkör helyiségeiben 
kétnapos népművészeti műhelyt szervez „Magyar 
népművészeti tárgyak megismerése és készítése” 
címmel. 

A  jelentkezési űrlap a Kör honlapján található. 

Boldog Nőnapot kivánunk, minden kedves hölgynek !


