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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa

Ahogy múltak felettem az évek, 
egyre fogyatkozott azon dolgok 
száma, amelyek örömmel töltenek 
el. Mára már nem sok maradt, s 
jobbára mások öröme az, ami meg-
örvendeztet. 

Mégis, évente egyszer, kará-
csony táján, különös hangulat ke-
rít hatalmába, valamilyen csendes, 
szelíd, ám mindent elsöprő érzés: a 
nyugalom, elégedettség, boldog-
ság furcsa vegyülete.

Ha vallásos ember lennék, min-
den sokkal egyszerűbb lenne – már 
ami a magyarázatot illeti –, ám sze-
rencsére volt elég időm megtanul-
ni, hogy nem okvetlenül szükséges 
éppen mindent megmagyarázni. 
Ezt a karácsonyi varázslatot fenn-
tartás nélkül élvezem, valahogy 
úgy, mint feleségem reggeli, álom-
országból érkező mosolyát, vagy a 
frissen sült kenyér illatát. 

Talán erre mondták régebben, 
hogy angyalszárnyak suhogását 
hallja ilyenkor a földi halandó, s 
ha rövid időre is, de feledi minden 

gondját-baját, s átengedi magát a 
létezés örömének.

Nem tudom, más is így van-e 
vele, de akit megkérdeztem, szinte 
mindenki az egyedüli valódi ünnep-
napként érzi a karácsonyt. Ez az a 
nap, amikor összegyűlnek a csalá-
dok, amikor karácsonyfát vásárol-
nak, díszítenek a gyermekeknek. 
A szülők, ha csak egy mód van rá, 
megvásárolják az ezüstfenyőt – ál-
talában csillogó szemű, izgatott 
lurkók kíséretében, hogy aztán 
otthon előkerüljenek a sokszor 
nemzedékről nemzedékre örökölt 
karácsonyfadíszek. A házimunka 
robotjába belefásult anyák arcába 
ezen a napon visszatér az élet, ami-
kor előveszik a családi recepteket 
s kiszabadítják üvegbörtönükből a 
fűszerek apró tündéreit, ördöngös 
manóit. Édes-lágy vanília, éles szeg-
fűszeg, buja cimet, citromhéj illata 
párázik át a konyhán, lakáson, s 
mintha az egész világ fűszerillatúvá 
válna egy kicsit. Ilyenkor szokott ki-
derülni, hogy a horvátok zöme nem 

ismeri a beiglit, egyikét azon ritka 
süteményeknek, amellyel megbol-
dogult édesanyámnak rendre meg-
gyűlt a baja. Nem az ízzel volt baj, 
Rózsi mama mindig is egyszerűen, 
de roppant ízletesen készítette az 
ételt, hanem hogy a rudak több-
sége sütés közben megrepedt. Ez 
szerfelett bosszantotta, s nagy a 
gyanúm, hogy csak azért sütötte 
rendületlenül, mert apám nagyon 
szerette a tojással lakkozott, diós 
és mákos karácsonyi csodát. Nagy-
nénim beiglije mindig jobban sike-
rült, mármint kinézésileg, ám ez 
nem sok vizet zavart, mert a csalá-
don belül, mikor a beigli próbájára, 
mármint az evésre került a sor, a 
„Rózsika bájglija” vitte el a pálmát.

Évente egyszer különös hangu-
lat kerít hatalmába: a nyugalom, 
elégedettség, boldogság furcsa 
vegyülete. Érkezik a karácsony, s 
még ezekben az ínséges időkben is 
békét, örömet hoz az embereknek.

Ennél szebbet, többet én sem kí-
vánhatok.                  KALAPIS Rókus

Angyalszárnyak suhogása



Az advent harmadik vasárnapján már hagyományosan az Ady Endre MKK legkisebb-
jei ünnepeltek karácsonyi hangulatban. A délután fenyődíszítéssel kezdődött, ahol a 
kicsik is és a nagyobbak is igyekeztek minél szebbre feldíszíteni a karácsonyfát. Kará-
csonyi gyermekdal kíséretében, gyertyafény  mellett, a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat 
elhozta közénk a szeretet lángját, hogy kísérjen bennünket otthonainkban is családi 
összejöveteleinken. Ezután a kör színjátszó csoportja ajándékként előadta Holle anyó 
című színjátékát. A gyerekek és szüleik nagy figyelemmel, örömmel és meghatódott-
sággal kísérték az előadást, melyből megtanulták, hogy a szorgalmasok és a lusták is 
mindig elnyerik méltó jutalmukat. Az ünnepség fénypontja mégis az ajándékozás volt, 
amikor is minden gyermek elvehetett a karácsonyfa alól egy ajándékot. A szeretet ün-
nepének hangulatában és fényében mindenki telt szívvel távozott Körünkből.

Szombaton, 2012. december 8-án látogatott el a Mikulás az Ady Körbe. Igazi téli 
hangulat volt, mert kora reggeltől esett a hó. Mivel emiatt a városi közlekedés is aka-
dályozott volt, a vártnál  kevesebb gyerek tudott eljönni az ünnepségre. Vidám ének-
szó mellett érkezett a Mikulás, szánkóját húzva, megpakolva a sok ajándékkal, amit 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának segítségével szerzett be. Közösen néz-
ték meg a műsort, a Holle anyó című mesejátékot, melyet a színjátszó csoport tagjai 
adtak elő.  A műsort Kovács Lea tanította be, szereplői pedig: Draganić  Hajnalka, Ko-
vács Lea, Balázs Piri Ida és Nina, Matišić Sabina, Langenthal Péter és Šehtel Tomislav 
voltak. A díszleteket az óvónők, Svaguša Katalin és Petković Eszter készítették. A mű-
sor után a Mikulás kiosztotta az ajándékot és további útjára tért, a gyerekek vidám 
játszással fejezték be a délutánt. A sikeres rendezvényért külön köszönet illeti a Taná-
csot , Szekeres Pétert mint Mikulást és a műsor minden résztvevőjét.                  Š.M.A.

December 12-én, a felsővárosi polgármesteri hivatal termében megtar-
totta díszülését Zágráb Város Kisebbségi Tanácsainak és Képviselőinek 
Koordinációja, a Koordináció napja alkalmából. A 18 zágrábi kisebbséget 
tömörítő testület eddig is sikeresen képviselte a kisebbségek közös ér-
dekeit, szerepe a jövőben valószínűleg még jelentősebb lesz. Az év végi 
rendezvények közül kiemeljük még a Magyar Estet, melyet Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésében december 1-jén, a Casablanca 
étteremben tartottak meg.



A decemberi ünnepek tiszteletére díszruhát öltött a Kultúrkör. A ka-
rácsonyi vásárt  jótékonysági céllal 2012. december 15-én tartottuk, szép 
számban jöttek körtagok és vendégek. A rendezvény alkalmi  műsorral 
kezdődött, melyet  Major Julianna és  Šehtel Molnár Annamária állítottak 
össze, szereplői pedig a színjátszó és a zenei szakcsoport tagjai, vendég- 
fellépők voltak, valamint az újonnan megalakult kórus Jakobčić Péter ve-
zetésével. A műsor igazi ünnepi hangulatot varázsolt a  hallgatók körébe. 
Minden szereplőnek köszönjük a részvételt.  A vásárban sok hozott aján-
déktárgy cserélt gazdát.  A rendezvénynek  késő estébe nyúló társalgás, 
éneklés volt a befejezése,  az elmaradhatatlan, házi készítésű finom fala-
tok, italok mellett. Az összegyűlt pénz a Kultúrkör munkáját segíti.
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Megjelenik havonta, 1000 példányban

Anyanyelvápolás Zágrábban

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2013 januárjában

Szombaton, január 12-én, 18:00 órai kezdettel
 „A Don-kanyarig és haza” - a 2. magyar hadsereg szerepe a sztálingrádi ütközetben 

– tudománynépszerűsítő előadás. Előadó: Réber László 

Szombaton, január 19-én, 18:00 órai kezdettel 
A Magyar Kultúra Napja - kiállítás megnyitója A kiállítás keretein belül korondi por-

celánból készített használati tárgyak, kalotaszegi mintákkal díszített háztartási tárgyak 
és szecesszió stílusú könyvkiadványok tekinthetők meg. A kiállítás vasárnapig, január 
27-ig tart nyitva. A megnyitó keretein belül rövid kultúrműsort adnak a Kör színjátszó és 
zenei szakcsoportjának tagjai.

A zágrábi általános  és középiskolásoknak már majdnem két évtizede lehetőségük van 
részt venni anyanyelvápolási órákon, melyeken elmélyíthetik tudásukat magyar nyelvből 
és irodalomból, vagy azok akik még nem járatosak a nyelvben azt meg is tanulhatják. Az 
órákat az Ivan Gundulic Általános Iskolában tartják heti két óraszámmal. A magyar nyel-
ven és irodalmon kívül a fiatalok megismerkednek  a magyar hagyományokkal, történe-
lemmel, földrajzzal is, ily módon közelebb kerülhetnek szüleik, nagyszüleik hagyatékához, 
megismerhetik gyökereiket.

Kedves iskolások, szülők, nagyszülők! Ismerjék fel a nyelvtudás, a gyökerekhez fűző kap-
csolat értékét és kapcsolódjanak be munkánkba. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Bő-
vebb információkért forduljanak a Tanács irodájához.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánunk

minden Kedves Olvasónknak!

A szerkesztőség


