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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

A Magyar Kultúra Napja

A vendégeket Selman Mariann és Csányi Zsuzsanna üdvözölték

Nagy Varjas Major Julianna Bartókot játszott

Január 19-én, az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkörben alkalmi mű-
sort volt alkalma látni a zágrábi 
magyar közönségnek, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából. Mint 
ezt üdvözlő beszédében Selman 
Mariann, a Kör elnöke is kihang-
súlyozta, a Magyar Kultúra Nap-
ja nem tartozik az ún. „piros be-
tűs”, nagy nemzeti ünnepek so-
rába, ám jelentősége , különösen 
számunkra, akik nyelvükben és 
kultúrájukban élnek, nem kisebb 
ezeknél. 

A rendezvény lényegében há-
rom részből állt, az alkalmi kul-
túrműsorból, a Kör könyvtára 
szecessziós kiadványaiból, illet-
ve a Körtagok tulajdonában lévő 
népművészeti tárgyakból váloga-
tott kiállításból, s végül, de nem 
utolsósorban, az erdélyi konyha 
különlegességeit bemutató kós-
tolóból. Amint ez képeinken is 
itt-ott kivehető, a népművészeti 
tárgyak is Erdélyből származtak. 
Zömükben kalotaszegi hímzé-
sekről és korondi kerámiáról volt 
szó, a magyar népművészet, ha 
nem is világ- de mindenképpen 
európai hírű termékeiről.

A műsorban a Kör színjátszó 
és zenei szakcsoportjának tagjai 
léptek fel: Kovács Lea, Nagy Var-
jas Major Julianna, Šehtel Tamás, 
Sekso Anna és Draganić Hajnal-
ka, míg a kiállítást Dezső János, 
Magyarország Nagykövetsége 
kulturális attaséja nyitotta meg.

Különösen örvendetes, hogy 



Šehtel Tamás Wass Albert írását olvasta fel

A könyvtár szecessziós könyvei nagy tetszést arattak

Sekso Anna telt ház előtt énekelt

a közönségben az idén viszony-
lag sok, nem magyar ajkú pol-
gártársunk is jelen volt, bizonyít-
va, hogy a Kör a magyar kultúra 
terjesztését szorgalmazó törek-
vései nem maradnak eredmény 
nélkül. A vendégkönyv tanúsá-
gai szerint egyesek talán éppen 
itt találkoztak először a magyar 
kultúrával: „A néni szépen hárfá-
zott, a kiállítás szép volt, a kis sü-
tik pedig nagyon finomak voltak” 
– állította az egyik, szemmel lát-
hatólag gyerekkézzel írt bejegy-
zés, s lehet, hogy szerzőjét sok 
év múlva már mint a magyar kul-
túra szakavatott tolmácsát, ra-
jongóját látjuk viszont.

Aki nem látogatott el szom-
baton a Körbe, sajnálhatja. A ki-
állítás ugyan január 27-éig még 
megtekinthető, ám a lakomának 
már lőttek. Hogy ne maradjon ti-
tok miről maradtak le, a további-
akban közöljük, mit lehetett enni 
szombaton.

Tehát volt: székelygulyás, kür-
tőskalács, tárkonyos csirke, édes 
kukoricamálé, patlidzsánkrémes 
vineta-szendvics, túrós puliszka, 
sós kukoricamálé, erdélyi mézes 
pogácsa, székely szalonnás sajtfa-
latkák, patlidzsán-paprikakrémes 
zakuszka-szendvics, krumplis  po-
gácsa, sós kifli, almás pite, erdélyi 
vargabéles.

A találkozó a továbbiakban 
emelkedett hangulatban folyta-
tódott, amihez hozzájárultak a 
baranyai borok is.

Visszakanyarodva a komolyab-
bik hangnemhez, a rendezvény 
társszervezői Magyarország 
Nagykövetsége, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa és a 
Horvátországi Magyar Tudomá-
nyos és Művészeti Társaság vol-
tak, a nézők száma pedig megha-
ladta a hetvenet, ami a zord idő-
járásra való tekintettel igen szép 
látogatottságot képezett.

KALAPIS Rókus



Az idén Réber László tartotta az első előadást

A Magyar Tribün sikerrel zárta a 
2012-es évet. 5 előadásból négyet 
„külföldi”, tehát nem horvátorszá-
gi magyar előadó tartott. Az elő-
adások témája is változatos volt.

Prof. dr. Sipos László a Zágrábi 
Egyetemről Horvátország vízellátá-

sának problémáival ismertette meg 
a hallgatóságot, prof. dr. Baráth Ár-
pád Pécsről előadásában a kétnyel-
vűség pozitív és negatív szerepét 
fejtette ki a személyiség és a család 
fejlődésében. 

Dr. Zagorec-Csuka Judit 
Lendváról a Zrínyi főúri dinasztia 
kettős, horvát–magyar identitását 
mutatta be, míg Matuska Márton 
Újvidékről az 1944–1945-ben lezaj-
lott délvidéki magyar tragédia fel-
tárásának fontosságát taglalta. A 
2012-es évet dr. Osvay Margit fizi-
kus Budapestről Nehéz sikeres tu-
dós nőnek lenni Magyarországon? 
című előadása zárta. Az előadások 
látogatottsága is nőtt, bár a szer-
vezők szeretnék, ha sikerülne mi-
nél nagyobb számú hallgatóság ér-
deklődését felkelteni. 

A 2013-as év első előadása foko-
zott érdeklődésre tartott számot 
nem csak a téma, hanem az előadó 
személye miatt is. Réber Lászlót, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör jelen-

legi titkárát nem kell bemutatni a 
zágrábi magyaroknak, hosszú évek 
óta személye elválaszthatatlan a 
Kultúrkörtől. Érdekes előadásában 
összefoglalta a 2. magyar hadsereg 
Szovjetunió elleni hadműveletben 
való részvételéről szóló, alapos és 

nagy munkát igénylő kutatásainak 
eredményeit. 1943. január 12-én 
a Vörös Hadsereg Voronyezs (ma 
Oroszországban) közelében át-
kelve a Don folyón megkezdte téli 
offenzíváját, amellyel végképp a sa-
ját javára döntötte el a sztálingrádi 
ütközetet – a II. világháború egyik 
sorsfordító csatáját. Az előretörés 
során útjába kerültek az 1942 nya-
rán felvonult 2. magyar hadsereg 
egységei, amelyekre csaknem meg-
semmisítő csapást mért – a külön-
böző források 100-120 ezer halott, 
a harcok folyamán eltűnt, illetve 
orosz fogságba került magyar hon-
védről számolnak be. 

Az előadás rámutatott a 2. ma-
gyar hadseregnek a Szovjetunió el-
leni hadműveletben való részvéte-
lének körülményeire, hadi útjá-
ra külön hangsúllyal a mindennapi 
életre, az egységek felszereltségé-
re, a vereség okaira és a parancs-
nok, vitéz Jány Gusztáv vezérezre-
des sorsára.

Az anyagot Réber László hadá-
szati térképek, kortárs fényképek 
és dokumentumfilm-részletek, va-
lamint az első, az eseményekkel át-
fogóan foglalkozó, 1974-ben megje-
lent történettudományi szakkönyv 
(Nemeskürthy István: Requiem egy 
hadseregért) felhasználásával állí-
totta össze. Az előadásra a téli of-
fenzíva kezdetének 70. évforduló-
ján került sor. 

A Tribün következő előadá-
sát prof. dr. Szirovicza Lajos tartja 
2013. február 16-án "Pontok, élek, 
… Internet" címmel. Az előadás 
betekintést nyújt, a gráfelmélet 
egyszerű fogalmain és szórakozta-
tó problémáin keresztül, a komp-
lex hálózatok kutatásának újabb 
erdményeibe. 

Ugyanis az emberi társadalom-
ban és a világban is minden min-
dennel összefügg, egy bonyolult, 
mindent átszövő hálónak a része. 
Az elmúlt években a komplex há-
lózatokat kutatók néhány megdöb-
bentő felfedezéssel gyarapították 
a tudományt. 

Kiderült, hogy a természetben 
és a társadalomban megjelenő há-
lók zöme sokkal inkább hasonlít 
egymáshoz, mind azt valaha is re-
mélhettük volna, és viselkedésük 
leírható néhány egyszerű törvény-
nyel.

A Horvátországi Magyar Tudo-
mányos és Művészeti Társaság ez-
úton is szeretettel meghívja Önö-
ket a Magyar Tribün következő 
előadására, amelynek az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör a társszervezője 
és Zágráb Város Magyar Kisebbsé-
gi Tanácsa a támogatója. Szirovicza 
Lajos: Pontok, élek, … Internet, 
2013. febr. 16-án, szombaton 18 órai 
kezdettel az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör helyiségeiben, (Martićeva 8, 
10000 Zágráb)

Az előadás után, szokás szerint, 
szerény fogadás keretein belül kö-
tetlen beszélgetésre, barátkozásra 
lesz lehetőség. 

               Ranogajec-Komor Mária

Új év – új előadások a Magyar Tribünön



Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Kalapis Rókus, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága

Cím: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda@zg-magyar.hr   OIB:37946763892   
honlap: www.zg-magyar.hr

Megjelenik havonta, 1000 példányban

Február 2-án, 16.00 órakor
Farsangi jelmezbál gyerekeknek

Műsoron: a legjobb jelmez kiválasztása, szórakoztató játékok és versenyek.
Február 9-én, 18.00 órakor

Farsangi jelmezbál felnőtteknek
Tisztelettel megkérjük a megjelenőket, hogy saját készítésű sós és

édes finomságokkal járuljanak hozzá a vendéglátáshoz.
Február 23-án, 18.00 órakor

Pontok, élek, … Internet, tudománynépszerűsítő előadás. 
Előadó: dr. Szirovicza Lajos

Kérjük látogassák meg rendezvényeinket minél nagyobb számban!

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2013 februárjában

Anyanyelvápolás Zágrábban
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 Gundulić Általános Iskolában 
tartják heti két óraszámmal. A magyar nyelven és irodalmon kívül a fiatalok megismerkednek  a magyar 
hagyományokkal, történelemmel, földrajzzal is, ily módon közelebb kerülhetnek szüleik, nagyszüleik ha-
gyatékához, megismerhetik gyökereiket.

Kedves iskolások, szülők, nagyszülők! Ismerjék fel a nyelvtudás, a gyökerekhez fűző kapcsolat értékét 
és kapcsolódjanak be munkánkba. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Bővebb információkért fordulja-
nak a Tanács irodájához.

Az idén is folytatódik az „Ismerkedjünk a magyar nyelvvel és kultúrával” elneve-
zésű, heti rendszerességű foglalkozás. Szívesen látunk mindenkit, aki meg szeretné 
ismerni és elsajátítani a magyar nyelv titkait, előzetes nyelvismeretétől függetlenül 
(külön csoport foglalkozik azokkal, akik még nem beszélnek magyarul, és külön tevé-
kenykednek azok, akik a nyelvet már valamilyen szinten elsajátították). Bővebb felvi-
lágosítást Szemesi Róberttól kérhetnek a robi_sz@hotmail.com e-mail címen, vagy a 
098 457 557 mobil-számon

Folytatódik a nyelvtanfolyam


