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A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Megemlékezés ´56-ról a Lisinskiben

Gulyás Gergely, a magyar Országgyűlés alelnöke

A magyar Országgyűlés alelnöke Zágrábban emlékezett meg az 1956-os szabadságharcról

A szabadságharc után 33 évig 
csak a külföldön élő magyarok vi-
hették tovább a forradalom lángját 
– jelentette ki kedden Zágrábban 
Gulyás Gergely, az Országgyűlés 
alelnöke az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából a Vatroslav Lisinski 
Koncertteremben tartott megem-
lékezésen.

“Magyarországon börtön fe
nyegette azokat, akik nem voltak 
hajlandóak ellenforradalomnak 
tekinteni a forradalmat, és megem
lékeztek azokról a hősökről, akiket a 
diktatúra végzett ki” – tette hozzá. 
Hangsúlyozta: “Tisztelettel tarto
zunk azoknak, akik tudták, hogy az 
igazság igazsággá válik, még ak
kor is, ha győzelme, ha egyáltalán 
valaha bekövetkezik, nagyon távo
linak tűnik”. Emlékeztetett, hogy 
több ezer magyar adta életét a 
forradalomért, amely néhány nap 
leforgása alatt ledöntötte Sztálin 
szobrát, kiszabadította a politi-

kai elítélteket, Magyarországot 
független, önálló állammá nyil-
vánította, és eltávolította a sarlót 
és kalapácsot a nemzeti zászlóról. 
“Akkor az is kiderült, hogy a szabad 
világ számára az igazságtalan jaltai 
egyezmény fontosabb, mint Ma
gyarország szabadsága, Szuez fon
tosabb, mint Budapest” – véleke-
dett.

A kommunisták sohasem tud-
ták megérteni, hogy 1956 hősei 
miért álltak ki a forradalom mel-
lett, mert nem értették, mi az a ha-
zaszeretet, ez a szó nem szerepelt 
a szótárukban – mondta. “1956-
ban elődeink a szabadságért, ön-
rendelkezésért harcoltak” – hang-
súlyozta, majd hozzáfűzte: “a mai 
globalizált világban, amelyet szá-
mos külső hatás is ér, önmagunk 
dönthetünk saját sorsunkról”. Ezért 
az alkotmányban jogosan szerepel 
az, hogy “mai szabadságunk az 
1956-os forradalmunkból sarjadt 
ki” – húzta alá.

Magyar József, Magyarország 
zágrábi nagykövete arról beszélt, 
hogy a magyarok és a horvátok 
hosszú történelmük során hasonló 
sorson osztoztak. Kiemelte, hogy 
1990 után mindkét nép kinyilvání-
totta, szabad Európában akar élni, 
egyenlő akar lenni az öreg földrész 
többi országaival és nemzeteivel.

Horvátországban a hétvégén 
több helyszínen is megemlékeztek 
a hatvan évvel ezelőtti magyar for-
radalomról.                                    MTI

Szeptember 21-én a Zágrábi 
Magyar Intézetben megnyi-
tották Jean Pierre Pedrazzini, 
francia fotóriporter a forradal-
mi Magyarország és Budapest 
életét és eseményeit bemu-
tató fotókiállítását. Az ünne-
pélyes megnyitót Detoni Dá-
niel zongoraművész koncertje 
követte. 



´56-os ünnepség a Körben

A magyar nyelv 
Horvátországban

Koszorúzás 
az Antall-szobornál

Szombat, 2016. október 22-
én, Ady Endre Magyar Kultúr-
kör: „A szabadság születése”

A Kultúrkör ünnepi program-
ja az 1956-os évi magyar forra-
dalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából készült.

A programban közreműköd-
tek az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör színjásztó szakcsoportja 
és Vegyeskara.

Az egybegyűlteket Sok
csevits Dénes, a Zágrábi Ma-
gyar Intézet igazgatója üdvö-
zölte a Zágrábi Magyar Nagy-
követség nevében, valamint 
Szabó Margit, az Ady Kör el-
nökhelyettese.

Fotó:Toni Hnojčik

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. 
század végén nevű tudományos sorozatban meg-
jelent: A magyar nyelv Horvátországban című kö-
tet bemutatóját 2016. október 19-én rendezték 
meg a Zágrábi Magyar Intézetben. 

A kötetet méltatták és a mögötte álló kutatási 
projektet bemutatták: Kontra Miklós (Károli Gás-
pár Református Egyetem), Fancsaly Éva (Pécsi Tu-
dományegyetem) és Žagar Szentesi Orsolya (Zág-
rábi Egyetem).

A horvát fővárosban zajló ´56os megemlékezé-
sek keretében Gulyás Gergely, a magyar Ország-
gyűlés alelnöke, koszorút helyezett el Antall Jó-
zsef néhai magyar miniszterelnök mellszobránál. 
Az Országgyűlés alelnöke mellett Magyar József, 
Magyarország zágrábi nagykövete és Balázs-Piri 
Zoltán, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsá-
nak elnöke is koszorúval rótta le tiszteletét a rend-
szerváltás utáni első magyar miniszterelnök emlé-
ke előtt. 



Az október 15-i családi össze-
jövetelt, a Bundeken való ját-
szást, szaladgálást követően né-
hány gyermeknek maradt ereje 
ahhoz, hogy 2016, október 16-án 
részt vegyen a „Vihor” Tájfutó 
Klub által a Medvednicán meg-
rendezett tájfutó versenyen. 

A felnőttek versenyén 156 in-
duló volt, a legfiatalabbak tájfu-
tó versenyén 80 gyermek vett 
részt. A rendezvényen a zágrábi 
magyarokat 1 felnőtt, Kiš Marta, 
és négy gyermek, Hrgović Dora, 
Babarović Jakov, Barics Petra és 
Babarović Ema képviselte. 

A gyermekek mind éremmel 
térhettek haza, hiszen náluk a 
részvétel a legfontosabb, illet-
ve a sportolás megszeretése, 
és mivel mindenki díjazott, ez 
számukra a legfontosabb moti-
váció. Találkozunk a következő 
versenyen!               BARICS Renáta

Tájfutás a Zágrábi hegységen

Rijekában a zágrábi magyarok
Szombaton, október 8-án, 

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa által szervezett 
tanulmányi kirándulás kereté-
ben,  Rijekára és környékére lá-
togattak a zágrábi magyarok. 

Ez a helyi nevezetességek lá-
togatása mellett kitűnő alka-
lom volt régi ismerőseinkkel, a 
rijékai magyarokkal való talál-
kozóra is. 

A látogatás során a zágrá-
bi magyarok nevében koszo-
rút helyeztek el Feszty Árpád, 
a magyar festőművész, a ne-
vezetes Feszty-körkép megal-
kotójának lovráni emléktáblá-
jánál.               ZMEGOVICS Ödön Fotó:Toni Hnojčik
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

November 6, vasárnap, 9:30 óra: 
megemlékezés a Kör elhunyt tagjairól az Ady 
Körben. Előtte mise a Szt.-Mark templomban 
8:30-kor.

November 7, hétfő, 19:00 óra: 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulója alkalmából a Zágrábi Egyetem Hun-
garológia Tanszéke és az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör közös szervezésében kerül megrendezés-
re Tóth Péter Lóránt önálló estje. 

Az előadás rendhagyó irodalom- és történe-
lemóra is egyben, hiszen az előadó korabeli jegy-
zőkönyvek és visszaemlékezések alapján ismer-
teti a forradalom kitörésének okait, annak mene-

tét. Az esten több, a forradalommal kapcsolatos 
irodalmi mű is elhangzik majd. Az előadás hely-
színe a Kör Martićeva 8. szám alatt található he-
lyisége.

November 13, vasárnap, 18 óra: 
Zenés szórakoztató est, a zenei szakcsoport és a 
vegyeskar műsora az újbor és Márton-nap meg-
ünneplése jegyében történik meg.

November 29, kedd, 19 óra: 
A 2016-os Tóth Tibor-díj ünnepélyes átadása a 
Horvát információs és dokumentációs társaság 
(HID) szervezésében és az Ady Endre MKK társ-
szervezésében.

Zágrábban a Muzsikás együtesSzent Márton emlékév
A Szent Márton születésének 1700. évfordulója 

alkalmából meghirdetett emlékév kapcsán novem-
ber 8-án, 19-órakor a szombathelyi Savaria Múze-
um „Szent Márton nyomában” című kiállítását nyit-
ja meg a zágrábi Magyar Intézetben. Ugyancsak 
az Intézet szervezésében november 12-én 18 óra-
kor a zágrábi Székesegyházban a budapesti Szent 
Márton Kamarakórus énekel a misén, majd ad rö-
vid koncertet. Az énekkar repertoárján magyar és 
európai régi művek szerepelnek. A koncert után a 
Székesegyháztól kiindulva a zágrábi magyar óvo-
dások és iskolások Szent Márton-napi lampionos 
felvonulást tartanának. 

A kórus és a lampionos gyerekek a Zágrábi Ma-
gyar Intézetbe vonulnak, ahol a gyerekeket meleg 
teával, míg a felnőtteket forralt borral várják az In-
tézet munkatársai.

A program célja a magyar-horvát közös törté-
nelmi kapcsolatok felidézése az egykor rendkívül 
népszerű pannon szentre való emlékezéssel, amely 
egyben a magyar és a horvát katolikus egyház kö-
zötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárul.

2016. október 3-án, a Szigetvár ostroma 450. 
évfordulója alkalmából rendezett program soro-
zat keretében a Zágrábi Magyar Intézet megszer-
vezte a Muzsikás együttes fellépését a Histrion 
Színházban.


