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Együtt koszorúzott a horvátországi magyarság

A zágrábi magyarok küldöttsége (balról jobbra): Likó János, Ranogajecné Komor Mária és 
Balázs-Piri Zoltán

A zágrábi Petőfi-táblánál 
március 14-én kisebbfajta 
csodának lehettünk szem-
tanúi: együtt koszorúzott 
a horvátországi magyar-
ság minden képviselője, 
beleértve országos szerve-
zeteink, a Magyar Egyesü-
letek Szövetsége és a Hor-
vátországi Magyarok De-
mokratikus Közössége  ve-
zetőségét. Az eseményt 
Magyarország zágrábi 
Nagykövetsége szervezte, 
az 1948-as szabadságharc  
költőjének emléket állító 
táblánál Firtl Mátyás ma-
gyar országgyűlési képvi-
selő, Sója Dénes magyar 
kisebbségi képviselő, Iván 
Gábor magyar nagykövet, 
a HMDK és a MESZ küldött-
sége és a zágrábi magyarok 
küldöttsége helyezett el ko-
szorút nemzeti ünnepünk 
alkalmából.

A zágrábi Petőfi-táblánál március 14-én kisebbfajta csodának lehettünk szemtanúi:
együtt koszorúzott a horvátországi magyarság minden képviselője

Sója Dénes magyar 
kisebbségi képviselő

Firtl Mátyás magyar 
országgyűlési képviselő

A HMDK küldöttségét 
Jankovics Róbert vezette

Juhász Sándor, a MESZ 
elnöke is jelen volt



Ünnepeltek a legkisebbek is

ismertette a Kör történetét és tevé-
kenységét. 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának köszönhetően vacso-

A zágrábi Ivan Gundulić Általá-
nos Iskola kéttannyelvű tagoza-
tának diákjai március 15-én alkalmi 
műsorral emlékeztek meg az 1848-
as forradalomról. A Múzeum előtt 
elnevezésű jelenetben nagy izga-
lommal, de méltó komolysággal mu-
tatták be a szabadságharc fő moz-
zanatait. Az izgalom jogos volt, mert 
ritkán adatik meg nekik, hogy ilyen 
nagy, számukra ismeretlen közön-
ség előtt szerepeljenek. Ugyanis ez 
alkalomból látogatott el hozzánk 
a szombathelyi Waldorf Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 40 
fős csapata, akik kétnapos zágrábi 
kirándulásra jöttek. A fellépés sike-
res voltát bizonyítja a hosszantartó 
taps is mellyel a „kis színészeket” 
megjutalmazta a nagyszámú közön-
ség. A megemlékezést követően a 
vendégsereg rövid városnézés után 
ellátogatott az Ady Endre MKK-be 
is, ahol Réber László  titkár röviden 

rával vendégelhettük meg a diáko-
kat és tanáraikat, akik jó kedvvel, 
dallal köszönték meg vendéglátá-
sunkat.               DRAGANIĆ Hajnalka

Jelenet az iskolások alkalmi műsorából

Nem babra ment a játék

A játék ezúttal nem babra ment, hanem győzelemre

A  zágrábi Zrínyi Miklós cserkész-
csapat  tagjai a hét végén részt 
vettek a Tavasz köszöntése ( Pozdrav 
proljeću) elnevezésű cserkészta-
lálkozón. A találkozót Brezovicában 
szervezték immár harmadízben.

 Csapatunkat a szakácskodás-
ban a  lányokból álló Édes Anna, va-
lamint az Erős Pista férfi szakácsok 
képviselték. 

A szombati tavaszi idő csak fokoz-
ta a jól megszervezett vetélkedőt 
melyen egész Horvátországból több 
mint 16 csapat vett részt, míg 13 
bográcsban főtt a bab. A szervező 
mindenesetre még két nagy kazán 
babot főzött, úgyhogy végül is mind-
annyian teli hassal és fáradtan tér-
hettek haza.      BALÁZS-PIRI Zoltán

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 2012-ben ünnepli meg fennállásának 80. évfordulóját. A rendezvény programja: Június 2., szombat, 
16:00 óra: Ünnepi kultúrműsor. Helyszín: Cseh Otthon (Češki narodni dom, Šubićeva 20) 19:00 óra: Vacsora. Helyszín: Ady Endre 
Magyar Kultúrkör székhelye, Martićeva 8. Június 3., vasárnap, 8:30 óra: Magyar nyelvű szentmise. Helyszín: Szt. Márk-templom, 
(Trg sv. Marka, Felsőváros). 9:30 óra: Társalgás a Kultúrkörben korhelyleves mellett. A vacsorán való részvétel díja 100,00 kn. A Kör 
helyiségeinek korlátozott befogadóképessége miatt, továbbá a szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy minél előbb jelez-
zék a vacsorán való részvételi szándékukat a következő elérhetőségek valamelyikén: Szerdánként – a hónap utolsó szerdájának 
kivételével - 17:30 és 19:30 óra között személyesen, Réber László titkárnál. Postacímünk: Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, 
Martićeva 8, 10000 Zagreb. E-mailben az: ady-endre@inet.hr ,vagy az adyendrezagreb@gmail.com címre.

F E L H Í V Á S



Újra  a Magyar Tribünről

A  Horvátországi Magyar Tudo-
mányos és Művészeti Társaság 
szervezésében prof. dr. sc. Sipos 
László, a Zágrábi Egyetem Vegyész-
karának tanára „Horvátország vízel-
látásának problémái” címmel tar-
tott érdekes előadást 2012. január 
28-án 18 órai kezdettel az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben. 

Sipos professzor kutatói pálya-
futása során főleg vízellátási és 
víztechnológiai problémákkal fog-
lalkozott. Több mint 50 tudományos 
munkát tett közzé, amelyekre több 
mint 800-szor hivatkozik a szakiro-
dalom. Három nemzetközi szabadal-
ma, több elismert, díjazott műszaki 
fejlesztése van, valamint több mint 
120 vízellátási és vízvédelmi terv 
kidolgozásában vett részt. 

Előadásában Horvátország víz-
ellátásának problémáit mutatta be 
egynéhány tipikus felületi vízre, 
talajvízre, valamint szennyvízre 
vonatkozó példa alapján. Szó volt 
a Krka Nemzeti Park területén víz-
ellátás céljából végzett kutatások 
terveiről és eredményeiről, valamint 
a Kupa és egyes isztriai forrás tipi-
kus vízminőségéhez kapcsolt prob-
lémáiról. 

Sipos tanár úr előadásában ki-
tért az ivóvíznek használt talajvizek 
vas, mangán, ammóniák és arzén 
tartalmára és ezek eltávolítási 
lehetőségeire Szlavóniában. 

Az előadás kb. 20 hallgatója 
értesült a tengerparti szennyvíz-
tisztító berendezésekről terjedő 
kellemetlen szag problémájáról és 
megszüntetési lehetőségeiről is. Az 
előadást élénk vita követte, amiből 
például megtudhattuk azt is, hogy 
a zágrábi ivóvíz minősége, ásvány-
tartalma, összehasonlítva a palacko-
zott ásványvizek minőségével is, na-
gyon jó.

A februári szünet után, 2012. már-
cius 31-én 18 órai kezdettel kerül sor 
dr. sc. Baráth Árpád, a Pécsi Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar tanárának 
előadására „A kétnyelvűség 
szerepe a személyiség és a család 

fejlődésében” címmel. Baráth tanár 
úr tudományos munkásságát a 
Zágrábi Orvostudományi Kar „And-
rija Štampar” Népiskolán kezdte, 
majd azt az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban folytatta (University of 
Michigan, Survey Research Center), 
ahonnan hét év tartózkodás és ku-
tatómunka után visszatér Zágráb-
ba az Orvostudományi Egyetem 
Ápolónővérképző Főiskolájára. 
1995/1996 óta Pécsett él és dolgozik. 
10 könyvnek szerzője/szerkesztője; 
tudományos publikációinak száma 
kb. 150; nemzetközi kutatási projek-
tek, fórumok és kapcsolattartások 
folyamatos és aktív résztvevője. 

Az előadás társszervezői és 
kezdeményezői a HMTMT és az 
Ady Kör mellett az Ivan Gundulić 
Általános Iskola és a Zágrábi Nefe-
lejcs Óvoda. A szervezők segítsé-
get szeretnének nyújtani a jelenlegi 
és jövőbeli szülőknek abban, hogy 
döntést tudjanak hozni gyermekeik 
kétnyelvű oktatásáról. Az előadás 
célja megismertetni az érdekelt 
hallgatóságot a pszichológiai tu-
dományok időszerű kérdéseivel, a 
kétnyelvűség/többnyelvűség sze-
repéről a személyiségfejődésben, 
családdinamikában és multikul-
turális közösségekben, különös 
hangsúllyal a kisebbségi nyelvek 
ápolására kora gyermekkorban, is-
koláskorban, felsőoktatásban és a 
kulturális közéletben. 

Az előadás fókuszában három 
téma szerepel: (1) Kultúra, nyelv, 
és társadalmi azonosságtudat a 21. 
század küszöbén; (2) A nyelvtanulás 
és kétnyelvűség fejlődéslélektani és 
szociálpszichológiai alapismérvei; 
(3) Nevelési és nyelvtanulási straté-
giák a családban, a közoktatásban és 
a közéletben. Az előadás tervezett 
időtartamra 45 perc, ami után nyílt 
beszélgetésre lesz alkalom. 

Ehhez a témához nagyon jól kap-
csolódik a nyári szünet előtti utolsó 
előadás 2012. április 28-án 18 órakor, 
amikor dr. sc. Zágorec-Csuka Judit 
könyvtáros, költő, fordító és ma-

gyartanár Lendváról “A Zrínyi főúri 
dinasztia kettős, horvát–magyar  
identitása” címmel tart előadást. 
Zágorec-Csuka Judit Budapesten az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Bölcsészettudományi Kar magyar 
nyelv, irodalom és könyvtár szakán 
folytatott tanulmányai után haza-
tért szülőföldjére és mint újságíró, 
tanár, könyvtáros tevékenykedett. 
Szakterülete a nemzetiségi könyv-
tárügy Szlovéniában, a kisebbségku-
tatás, a nemzetiségi irodalomtörté-
net és a műfordítás. 

Mint költőnek eddig négy önálló 
és egy közös verseskötete jelent 
meg, valamint több műfordítását is 
publikálták. A Zrínyi-kultusz kutató-
ja, ebben a témában is megjelent 
két tanulmánykötete. A könyvtár-
tudományok terén több ismertebb 
publikációja, szakcikke, tanulmánya, 
tudományos értekezése van.

Előadása négy részre tagozódik. 
Egy általános rész az identitás fo-
galmát tárgyalja, azt, hogy mit jelent 
kettős identitással élni és azt, hogy 
miért több a kettős identitás, mint a 
multikulturalitás. 

Példaként a Zrínyi főúri dinasztia 
kettős identitását mutatja be ebben 
a témakörben. Részletesebb be-
mutatásra kerül majd Zrínyi Miklós 
költő, hadvezér és nemzetközi poli-
tikus, a gondolkodó főúr pályaképe, 
munkássága és hadi sikerei; Zrínyi 
Péter főúr, horvát bán és hadvezér 
életpályája, munkássága, fordítói te-
vékenysége, vagyis A szigeti vesze-
delem eposz horvát nyelvű fordí-
tása. Legvégül Zrínyi Ilona grófnő, 
gróf Zrínyi Péter lánya, II. Rákóczi 
Ferenc édesanyja életpályájának 
és munkásságának a bemutatására 
kerül sor. 

Ezeket a tervezett előadásokat is, 
mint az eddigieket, kötetlen beszél-
getésre lehetőséget adó szerény 
fogadás követi. Mindenkit szeretet-
tel várunk, aki tartalmasan szeretne 
eltölteni egy órát, amikor tudását is 
gyarapíthatja. 

      RANoGAjec-KoMoR Mária

Beszámoló egy volt és két leendő előadásról
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Megjelenik havonta, 1000 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

  ÁPRILIS 14-éN, 18:00 óRAI KezDeTTeL HANGyA ANDRÁS feSTőMŰVéSz ALKoTÁSAIbóL 
öSSzeÁLLíToTT KIÁLLíTÁS MeGNyITójA, A MŰVéSz SzüLeTéSéNeK 100. éVfoRDuLójA ALKALMÁ-
bóL SzeRVezőK: ADy eNDRe MAGyAR KuLTÚRKöR, zÁGRÁb VÁRoS MAGyAR KISebbSéGI TANÁcSA, 
A bÁcSKoSSuTHfALVI (óMoRAVIcAI) MoNoGRÁfIA HeLyTöRTéNeTI eGyeSüLeT. 

  
                         ÁPRILIS 28-ÁN, 18:00 óRAI KezDeTTeL DR. Sc. zÁGoRec-cSuKA juDIT (LeNDVA, SzLoVé-

NIA): “A zRíNyI főÚRI DINASzTIA KeTTőS, HoRVÁT-MAGyAR  IDeNTITÁSA”, TuDoMÁNyoS eLőADÁS
               SzeRVező: HoRVÁToRSzÁGI MAGyAR TuDoMÁNyoS éS MŰVéSzeTI TÁRSASÁG

Etnográfiai kiállítás az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben 

Ismét sikeres volt a műsor a Körben

A kiállított tárgyak egy része

A tudósítás megkésve 
szól egy  jelentős eseményről.  
Hagyományainknak megfele-
lően  2012 . február  11-én rendez-
te meg Major Julianna körtag 
a felnőtt farsangi mulatságot.  
A mulatságnak minden évben 
„arculata”  van, így az ideinek 
„magyar est”volt.  Ennek kap-
csán előkerült a Major csa-
lád   néprajzi gyűjteménye, 
hogy  díszletként szolgáljon a 
rendezvényen. A gyűjtemény 
sokrétűsége  lehetővé tette   
a néprajzi témakörök szerinti 
csoportosítást, így láthattunk 
népviseletet, népi kerámiai 

dísztányérokat, korsókat, kö-
csögöket, lakást és konyhát 
díszítő tárgyakat,  hímzéseket, 
szőtteseket, a háztartás és a 
paraszti udvar felszereléseit. 
A mulatság elmúlt, a díszlet, 
mint kiállítás mindnyájunk örö-
mére  maradt, így  még sokan 
megtekinthették. A kiállítás az 
idősebb korosztálynak a múlt 
idézését jelentette, a gyere-
keknek, fiataloknak pedig 
kulturális örökségünk megis-
merését. Sok köszönet a Major 
családnak a farsangi mulatság  
és a kiállítás létrehozásáért. 
       ŠeHTeL-MoLNÁR  Annamária 

Március 15-e a Magyar Kultúrkörben
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör méltóképpen megemlékezett 

az 1848/49-es magyar polgári forradalomról és szabadságharcról, 
annak 164. évfordulója alkalmából. A Kör nagytermébe érkezők 
a színjátszó és zenei szakcsoport „Március idusa – Képek 1848-
ból” című produkcióját láthatták. 

A Kovács Lea–Réber László szerkesztőpáros jelenetekkel, 
továbbá alkalmi versekkel és énekszámokkal idézte fel 1848 
tavaszának jelentőségét a magyarok számára. A program zenei 
részleteinek válogatásában és felkészítésében nagy segítséget 
nyújtott a zenei szakcsoport vezetője, Emich Ovčarić Melinda. A 
rendezvény egyik legérzelmesebb pillanata volt amikor az elején 
a nótakedvelő körtagokból összeálló – a zenei szakcsoport több 
tagjával felerősített – énekegyüttes Barna Dénes zongorakísére-
tével előadta a himnuszokat. A jelenlévők részére külön megtisz-
teltetés volt, hogy a rendezvényen megjelent dr. Iván Gábor, 
Magyarország zágrábi nagykövete, aki a hagyományos műsor 
utáni társalgásban is részt vett. 


