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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Szent István nélkül nem lehetnénk itt

Orbán Viktor és Cser-Palkovics András polgármester koszorút helyezett el Szent István 
szarkofágjánál a Nemzeti Emlékhelyen. 

Orbán Viktor kormányfő szerint Szent István király tettei nélkül ma aligha beszélhetnénk önálló magyar 
nemzetről, hiszen első országvezetőnk nagyszerű államférfiként túllépett az ország mindennapi kormány-
zásához szükséges küzdelmeken, taktikákon, és az emberek összekapcsolásával egyben tartotta a magyar 
nemzetet.

A miniszterelnök erről 
augusztus 19-én Székesfe-
hérváron, a zsúfolásig meg-
telt Városház téren beszélt 
a Szent István emlékév al-
kalmából, amelynek része-
ként kihelyezett kormány-
ülést is tartottak a Fejér me-
gyei városban. Orbán Viktor 
úgy fogalmazott, hogy a ma-
gyar nemzet megmaradását 
államférfiak hosszú sorának 
köszönhetjük, akik között 
az első helyen István áll. A 
kormányfő szerint az orszá-
got egyben tartó kötelékek 
erősítése azért fontos, mert 
azoknak „olyan a természe-
tük, hogy időről-időre meg-
lazulnak, mint a megörege-
dett hordó abroncsai”. „S 
ha valaki nem erősíti meg, 
vagy újakkal nem váltja ki a 
megereszkedett abroncso-
kat, a dongák a gravitáció 
törvényének engedelmes-
kedve széthullanak, s helyü-
kön nem marad más, mint 
egy halom haszontalan hul-
ladék” – fogalmazott, hoz-
zátéve: így enyésztek el tu-
catszám Európa hajdan volt 
nemzetei is. 

Kiemelte, István fejede-
lemmé választása idején a 
magyar törzsszövetség egy 
belülről legyengült és a kör-
nyező országok által táma-
dott ország volt. Szent Ist-

ván ebben a helyzetben 
„először is az élre állt, így 
megmentette hazáját és né-
pét a széteséstől” – húzta 
alá Orbán Viktor. „Ezután 
megakadályozta, hogy népe 
visszatérjen a pogányságba. 
Ezután kivédte a bizánci bi-
rodalomba való beolvadás 
veszélyét. Ezután megőriz-
te Magyarország független-
ségét a németekkel szem-
ben” – sorolta a kormányfő, 
aláhúzva: „ezután politikai 
egységet hozott létre a tör-
zsi önállósággal szemben, 

szilárd államot alapított és 
törvényeket adott a magyar 
népnek”. 

Kitért arra is, hogy Szent 
Istvánra nemcsak jó veze-
tőként, hanem jó férjként, 
jó apaként és jó keresztény-
ként, vagyis egy jó ember-
ként emlékezhetünk. To-
vábbá ma is mindenkire, aki 
„úgy gondolja, hogy nem 
oktalanul pottyant erre a vi-
lágra”, érvényesek Intelmek 
címen Imre herceg fiához 
írt gondolatai. „Légy, szelíd, 
hogy soha se harcolj az igaz-

ság ellen! Légy, becsületes, 
hogy szándékosan soha sen-
kit gyalázattal ne illess! Légy, 
irgalmas, minden erőszakot 
szenvedőhöz!” – idézte az 
általa legfontosabbnak tar-
tott intelmeket, majd meg-
jegyezte: Szent István arra 
is felszólította fiát, hogy 
„Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy 
semmi sem emel föl, csak-
is az alázat, semmi sem ta-
szít le, csakis a gőg és gyűlöl-
ség”.                                      MTI



Szent István király ünnepe

Az új kenyér Magyarországról érkezett, Svaguša Katalin jóvoltából

A kiállítás plakátja

A kiállítást Selman Mariann, a Kör elnöke nyitotta meg

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör ki-
állítás összeállításával emlékezett meg 
nemzeti ünnepünkről, augusztus 20-
áról, Szent István király, valamint az új 
kenyér ünnepéről.

A magyarság már több mint 900 
éve ünnepli országalapító királyának 
ünnepét. Emlékezés ez történelmünk 
egyik legkiemelkedőbb személyiségé-
re, aki az apja, Géza fejedelem által le-
fektetett alapokra építve biztosítot-
ta a magyarságnak, hogy saját orszá-
ga legyen a 10.-11. századi feudális rend-
del összhangban. Azzal, hogy a koro-
nát közvetlenül a római pápától kérte, 
továbbá azzal, hogy – ha kellett, tűz-
zel-vassal – végrehajttatta a magya-
rok megkeresztelkedését, biztosította, 
hogy őseinkre már nem a Föld felszíné-
ről kitörlendő vad nomádokként tekin-
tettek. Ugyanakkor elérte azt is, hogy a 
környező államok nem kezelhették hű-
béresükként Magyarországot. Az ün-
nepség dátuma egybeesik István 1083-
as évi szentté avatásának napjával.

Augusztus 20-a azonban, nem csak 
az első magyar szentnek, hanem az 
életet adó új kenyérnek ünnepe. Ma-
gyarországon 1949 óta állami ünnep 
és munkaszüneti nap. Egyes vélemé-
nyek szerint az akkori uralkodó párt 
vezetősége „kitalálta” ezt az ünne-
pet, de a párt akarata valahol találko-
zott a széles néptömegek értékrend-
jével, valamint a mezőgazdasági mun-
kák időrendjével is. A június-júliusban 
learatott búza augusztusban már telje-
sen alkalmas a lisztté őrlésre, és az első 
ilyen őrölt búzából készül az új kenyér, 
amely nemzeti színű szalaggal átkötve 
kerül asztalra.

A rendszerváltás óta kialakult egy 
újabb hagyomány: a Magyarország-
gal szomszédos államokban élő ma-
gyar közösségek – szimbolikusan – 1-2 
zsáknyi folyó évben learatott búzát kül-
denek az anyaországba. Az így begyűj-
tött búzát összekeverik, együtt megőr-
lik, majd ebből a lisztből készül el a ha-
táron túli magyarság közös új kenyere, 
amely az egységes nemzethez való tar-
tozás szimbóluma.       RÉBER László



Sípos Tibor kiállítása a Körben

Selmann Mariann és Sípos Tibor a kiállítás megnyitóján

Május végén – 25-én és 26-án – a Tanács tanulmányi utazást szervezett Magyarországra, a Dunakanyarba és Esztergomba

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör tag-
jai, a már 6. alkalommal megszerve-
zett körtagsági találkozó keretein belül 
2013. június 1-jétől megtekinthették a 
Kör egykori elnöke, Sípos Tibor festmé-
nyeinek reprodukcióiból összeállított 
kiállítást. Ezzel szimbolikusan bezárult 
egy kör, mert a művész első önálló kiál-
lítására is a Körben került sor 1969-ben.

A Körbe látogatók, több temati-
kai egységbe gyűjtve, egy áttekintést 
kaphattak Sípos Tibor teljes alkotói 
ópuszából: kezdve a becsei Tisza-par-
tot, vagy az utazások alatt látottakat 

A becsei Petőfi Sándor Általános 
Iskolába, majd a zentai gimnáziumba 
járt. Oklevelet a zágrábi jogtudomá-
nyi karon szerzett 1971-ben. Egyete-
mi évei alatt a zágrábi Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör elnöke is volt. 1972 és 
1980 között a becsei Községi Képvi-
selő-testület vagyonjogi előadója, 
majd 1991-ig az újvidéki Tartományi 
Vagyonjogi Igazgatóság osztályve-
zetője volt. 1992 óta szülővárosában 
ügyvéd.

Festészettel kora gyermekkora 
óta foglalkozik. Sokat utazott, uta-
zásait festményein is megörökítet-
te. Első önálló kiállítását 1969-ben 
rendezte Zágrábban, és azóta szin-
te minden világrészen volt tárlata. 
Irodalommal is foglalkozott. Ifjúko-
ri verseit 1994-ben adta ki kötetben. 
Önálló művészi státust 1992-ben 
szerzett.

1972-ben ő kezdeményezte a be-
csei Képzőművészet-kedvelők Kö-
rének megalapítását, ő volt az első 
elnöke is. A becsei Városi Múzeum 
igazgató tanácsának több éve elnö-
ke. Becsén, a Tisza-parton van a mű-
terme, ennek keretében található 
műveinek állandó tárlata is, mely a 
becsei és más vajdasági városokból 
való képzőművészet-kedvelők talál-
kozóhelyévé vált.

bemutató tájképektől, a vallási témájú 
alkotásokon és a portrékon keresztül, 
egészen a memorealista ciklusig.

A kiállítást a szerző nyitotta meg, 
üdvözlő szavaiban hangsúlyozva, hogy 
nagy örömmel érkezett Zágrábba, 
és mintegy kárpótlásként, hogy csak 
reprodukciókkal van alkalma bemu-
tatkozni, a Körnek ajándékozta egyik 
újabb keletű alkotását. Egyúttal remé-
nyét fejezte ki, hogy alkalma lesz ismét 
bemutatkozni Zágrábban művésze-
ti pályafutásának 50. évfordulója alkal-
mából.                                     RÉBER László
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Megjelenik havonta, 800 példányban

In memoriam
Augusztus 11-én elhagyott bennünket 

Gerner Elíz nagy horvát színésznő, a zág-
rábi magyar közösség tagja. Tanulmánya-
it Zomborban, Zágrábban és Budapesten 
végezte, közgazdászi diplomáját a máso-
dik világháború utáni jugoszláv hatóságok 
nem ismerték el. 

Színészi pályafutását Zomborban kezd-
te, hogy 1948-ban a zágrábi Horvát Nem-

Gerner Elíz
1920, Zombor - 2013, Zágráb

Nádas Péter 
Zágrábban

A Zágrábban szeptember 5-e és 17-e között, a Fraktura ki-
adó szervezésében először fogják megtartani a Világirodal-
mi Fesztivált.

A Fesztivál keretében Nádas Péter neves magyar író is fel 
fog lépni, kedden 19 órakor a ZKM Polanec termében.

A zágrábi magyarok Nádas Péterrel az Ady Körben talál-
kozhatnak szeptember 16-án, 18 órakor.

Június 16-án Zágráb Város Kisebbségeinek napja kereté-
ben, a Zrinjevac téren 18 zágrábi kisebbség mutatkozott be, 
nemzeti konyhája különlegességeivel, népviseletével, dalai-
val és táncaival. A rendezvényt Balázs-Piri Zoltán, Zágráb Vá-
ros Kisebbségi Koordinációja elnöke nyitotta meg.

A magyar stand jó hangulatáról Szekeres Péter gondoskodott
ÚJ NEMZETKÖZI JÁRATOK A 

ZÁGRÁB-BUDAPEST VONALON
Volánbusz, csütörtökön és szombaton 

ZÁGRÁB 17.25,BUDAPEST 6,15
A jegy ára 100 HRK illetve 180 HRK (menettérti jegy)

zeti Színház társulatának tagjává váljon. 
Tehetségét sokféleképpen és három nyel-
ven kamatoztatta, horvátul, magyarul és 
németül. Idősebb korában színházi jelle-
gű írásokat közölt a horvát folyóiratokban, 
a Horvátországi Magyar Tudományos és 
Művészeti Társaság, Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa támogatásával kiadta 
horvát nyelvű visszaemlékezéseit.


