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Andrássy-táblát avattak Voloskóban
Ötnyelvű információs táblát avattak gróf Andrássy Gyula halálának 
125. évfordulója alkalmából a horvátországi Abbáziában, a Volosko és 
Lovran közötti sétány elején

Opatija város Andrássy gróf tiszte-
letére egy új ötnyelvű információs 
tábla felállítását kezdeményezte, 
amelyet az ünnepség keretében fel 
is avattak az abbáziai Lungomare sé-
tányon.
A gróf életéről és munkásságáról 
Sokcsevits Dénes, a Magyar Intézet 
igazgatója tartott rövid előadást a 
résztvevőknek.
Az avatón részt vett Ivo Dujmić, Ab-
bázia polgármestere, Magyar Jó-
zsef újonnan kinevezett zágrábi ma-
gyar nagykövet, Tuska Enikő konzul, 
Radácsi Milán külgazdasági attasé, 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Ta-
nácsa négytagú küldöttsége, melyet 
Balázs-Piri Zoltán elnök vezetett, va-
lamint a rijekai Baross Kultúrkör és 
a HMDK rijekai szervezetének kép-
viselői.
Magyar József nagykövet elmond-

ta: a nap folyamán tárgyalásokat 
folytatott a város, a kikötő és a Gaz-
dasági Kamara vezetőivel. Az érin-
tettek egybehangzóan pozitívan vé-
lekedtek a Fiumében és Abbáziában 

Andrássy Gyula 1823. március 3-án 
született. Az Osztrák–Magyar Monar-
chia talán legnagyobb karriert befu-
tó magyar politikusa volt. Fiatal ko-
rában katonaként és diplomataként 
is részt vett a szabadságharcban. 
A kiegyezés után ő lett az első ma-
gyar miniszterelnök. Külügyminisz-
terként (1871-79) nemzetközi hírnév-
re tett szert, barátságot ápolt példá-
ul Bismarck német kancellárral is, és 
a berlini kongresszuson (1878) ő kép-
viselte a monarchiát. 1889 után visz-
szavonult a politikából. Utolsó éve-
it családja körében a horvát Adrián, 
Voloskóban töltötte, ahol 1890. feb-
ruár 18-án halt meg.

korábban létesített magyar örök-
ségről, és kiemelték a vasút és a ki-
kötő jelentőségét, amelyet nemcsak 
építészeti szempontból tartanak 
nagy becsben, hanem gazdaságilag 
is fontosnak ítélik a térség számára.

Az ötnyelvű információs tábla

Magyar József nagykövet, Tuska Enikő konzul, háttérben a zágrábi küldöttség tagjai



A Magyar Kultúra Napja
Parasztszőttesek és pásztorfaragások: Kiállítás az Ady Endre Magyar Kultúrkörben a Ma-
gyar Kultúra napja alkalmából – A kiállítást Magyar József, Magyarország újonnan kineve-
zett nagykövete nyitotta meg

A Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódóan az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkörben anyagában gaz-
dag, felállításában látványos kiál-
lítás volt látható Parasztszőttesek 
és pásztorfaragások címmel, amely 
a kézművesség, a népművészet 
mindmáig féltve őrzött tárgyait tár-
ta a zágrábi látogatók elé. Az elő-
döktől, nagyszülőktől és dédszü-
lőktől fennmaradt szőttesek és fa-
ragások szépsége, egykori alkotó-
ik filigrán munkái előtt tisztelettel 
fejet hajthat a napjainkban tombo-
ló konzumerizmus sodrásának akár 
csak egy kicsit is ellenállni igyekvő 
ember. A tájegységenként eltérő 
szőttesek közül ezen a kiállításon 
dél-dunántúli, vagyis sárközi, ba-
ranyai, somogyi és zalai szőttesek 
voltak láthatóak: törülközők, abro-
szok, keszkenők és más használati 
tárgyak, gondos parasztasszonyok 
igényes munkái. A pásztorfaragá-
sok témájában fa- és szarufaragá-
sok gazdagították a kiállítást: kép-
keretek, tükörtartók. Különösen 
értékesek voltak a védő üvegvit-
rinben elhelyezett, Magyarország-
ról alkalmi kölcsönzésre érkezett 
szarufaragások, első helyen a két 
Kapoli Antal, apa és fia (mindket-
ten a Népművészet Mestere cím 
birtokosai voltak), valamint Kara 
Lajos munkái.

Ez alkalommal a Kultúrkört meg-
tisztelte látogatásával Magyar Jó-
zsef, Magyarország újonnan kine-
vezett nagykövete, aki megnyitot-
ta a kiállítást. A kiállítást Grašovec 
Mónika és Šehtel Molnár Annamá-
ria készítette elő, a megvalósítás-
hoz elengedhetetlenül szükséges 
csapatmunkában részt vállalt Nagy 
Varjas Major Julianna, Grašovec 
Milan, Kalapis Rókus, Szekeres Pé-
ter és Šehtel Žarko.                                             

k. l.

A vendégeket dr. Ranogajec-Komor Mária, a Kör elnöke üdvözölte

Magyar József nagykövetként tért vissza köreinkbe

A kiállítás „kincsesdoboza”: a szarufaragások



Magyar Tribün
A Magyar Tribün keretében janu-

ár 31-én prof. dr. Petrik József, a Zág-
rábi Tudományegyetem Gyógyszeré-
szeti és Biokémiai Kara tanára előadást 
tartott „A polifenolok élettani hatásai” 
címmel. A tudománynépszerűsítő elő-
adásra viszonylag sokan voltak kíván-
csiak. A polifenolok a szerves vegyü-
leteknek olyan, többnyire természe-
tes eredetű strukturális osztálya, ame-
lyekre a nagyszámú fenolgyűrű léte jel-
lemző. Ezen fenol struktúrák száma 
és minősége határozzák meg az adott 
polifenol osztály fizikai, kémiai és bio-
lógiai jellemzőit. Az elnevezés a görög 
„poly” (πολύς, jelentése: sok) és a „fe-
nol” névből képződik. 

Február 21-én a Bogdan Ogrizović 
Könyvtárban „Beszélj velem a sa-
ját nyelveden” elnevezéssel Zág-
ráb Város és Velika Gorica C oktatá-
si modell szerint működő általános 
iskolái albán, cseh, magyar és mace-
dón tannyelvű tagozatai adtak mű-
sort a Nemzetközi Anyanyelvi Nap 
alkalmából. A magyar iskolások ver-
sekkel, népmesével, szólásokkal, 
közmondásokkal szerepeltek, név 
szerint: Bakó Líza, Bokić-Likó Pála, 
Aljinović-Kubat Ema, Bakó Botond, 
Fundelić Franziska Anne, Fundelić 
Flórentina Lea.

Nemzetközi 
Anyanyelvi Nap

Jelmezbál a Körben
Február 14-én az Ady Endre Ma-

gyar Kultúrkörben megtartották a 
hagyományos jelmezbált, amely a 
Kör legkedveltebb előadásai közé 
tartozik. Az idei jelmezbál témája 
Afrika volt, s nem szűkölködött az 
ötletdús jelmezekben. Voltak észak-
afrikai arabok szép számban, euró-
pai turisták szafárin, néger csiniba-
bák, egy játékos kedvű gorilla, de el-
hallásból adódóan paprikajelmez is.

Szokás szerint mindenki kiválóan 
szórakozott a sokszínű, sokarcú ren-
dezvényen.



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, FACEBOOK: Magyarok Zágrábban

Megjelenik havonta, 800 példányban

Vasárnap, március 8-án, 10:00 órakor

Nyilvános vita  az alapszabály változásairól
Szombat, március 14-én, 18:00 órakor 

Nemzeti ünnepünk megünneplése 
amit kultúrműsor és kiállítás követ

 a Színjátszó Szakcsoport és a Vegyeskar szereplésével
 

Péntek, március 20-án, 18:00 órakor

Zágráb magyar hagyományaiból 
(művelődéstörténeti vázlat)

tudománynépszerűsítő előadás a „Magyar Tribün” keretein belül
Előadó: Prof. dr. Kiss Gy. Csaba, a Varsói Egyetem tanára

Szombat, március 28-án, 17:00 órakor

Rendes évi Közgyűlés
 amit a 3. Húsvéti vásár követ

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Felhívjuk a katolikus hívők 
figyelmét, hogy minden hó-
nap harmadik vasárnapján 
(a Szent Márk-templomban 
8:30-kor) a magyar misét Rajk 
János atya szolgáltatja. 
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