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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Koszorúzás Vukováron

Az Országos Magyar Koordináció küldöttsége

Az Országos Magyar Koordináció koszorúját Balázs-Piri Zoltán elnök, Rozalija Jakumetović 
és Sipos-Živić  Tünde alelnökök helyezték el

November 16-án a Vukovári 
Magyar Egyesület szervezésében 
az idén is megemlékeztek az 
Emléktemetőben lévő emlékműnél 
a horvát Hon védő Háborúban Vu-
kovár védelmében elesett és meg-
gyilkolt   55  magyarról.  

A szomorú visszaemlékezés 
a  25 évvel ezelőtti eseményekre 
fájó volt nem csak az elhuny tak 
és eltüntek hozzátartozói,  hanem 
a többi jelenlévő  részére is,  akik 
egybegyűltek a vukovári mag-
yarokkal megosztani a fájdalmat. 
Különösen megható volt, amikor 
Rozalija Jakumetović, a Vukovári 
Magyar Egyesület elnöke felolvasta 
a vukovári magyar áldozatok nevét, 
annak a kisebbségnek a tagjait, 
akik a Hős Város védelméhez nagy 
áldozattal járultak hozzá – ugyanis 
a város védelmében a háború előtti 
magyar lakosság 10 százaléka esett 
el.

A vukováriak mellett a megem-
lékezésen jelen volt a magyar ko-
rmány képviselete, a zágrábi Ma-
gyar Nagykövetség képviselői, a 
horvátországi magyar kisebbség 

parlamenti képviselője, Ma-
gyarország eszéki főkonzula, a 
Horvátországi Magyarok Országos 
Koordinációjának elnöke és alel-
nökei, a HMDK képviselői, valamint 
a daruvári, pakraci, Grubišno Polje-
i, Zágráb és Zágráb megye és ter-

mészetesen a baranyai magyarok 
képviselői is. A Horvátorszégi Mag-

yarok Ors zágos Koordinációjának 
koszorúját Balázs-Piri Zoltán elnök, 
valamint Rozalija Jakumetović és 
Sipos Živić- Tünde alelnökök, míg 
a zágrábi magyarok koszorúját 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának elnöke és  Zágráb me-

gye magyar kisebbségi képviselője 
helyezték el.

A kiállítás megtekinthető a Zágrábi Magyar Intézetben (Ulica Au-
gusta Cesarca 10) hétfőtöl csütörtökig: 10-18 óra között, pénteken: 
10-13 óra között és szombaton: 10-15 óra között. Szervezi: Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt., valamint az ART Salon Herend (Zágráb)

A Herendi Porcelánmanufaktúra alapításának 190. évfordulója tiszteletére
Herendi kiállítás Zágrábban  2016. december 1.–december 18.



November 8-án, a Szent Már-
ton születésének 1700. évfor-
dulója alkalmából meghirdetett 
emlékév kapcsán a szombathelyi 
Savaria Múzeum „Szent Márton 
nyomában” című kiállítása nyílt 
meg a Zágrábi Magyar Intézet-
ben. A kiállítás ünnepéyes meg-
nyitóján őexc. Magyar József 
nagykövet és Dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely polgármestere kö-
szöntötték a zágrábi közösséget. 
A beszédek után Borna Marčac, 
magyar szakos egyetemi hallga-
tó Kányádi Sándor "Konkrét köl-
temény" című versét szavalta el, 
ezt követően az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör Vegyeskara éne-
kelt.

November 12-én a zágrábi Szé-
kesegyházban a budapesti Szent 
Márton Kamarakórus énekelt 
az esti misén, melyet msgr. Ivan 
Šaško, zágrábi segédpüspök, 
mr. Josip Kuhtić a Székesegyház 
rektora, valamint Almási Róbert 
atya, az eszéki Szent Kereszt plé-
bánia káplánja celebráltak. A Ka-
marakórus a mise után egy rö-
vid koncertet adott. Az énekkar 
repertoárján magyar és európai 
régi művek szerepeltek. A kon-
cert után a Székesegyháztól kiin-
dulva a zágrábi magyar óvodások 
és iskolások Szent Márton-napi 
lampionos felvonulást tartottak, 
az Intézet előtt egy rövid progra-
mot bemutva .

A kórus és a lampionos gyere-
kek a Zágrábi Magyar Intézetbe 
vonultak, ahol a gyerekeket me-
leg teával, míg a felnőtteket for-
ralt borral várták az Intézet mun-
katársai.

Szent Márton nyomában 

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere

 Megemlékezés Szent Mártonra 



A zágrábi Zrínyi Miklós Cser-
készcsapat tagjai részt vettek 
november 17-én, a Zrínyi Miklós 
halálának 352-ik évfordulójának 
emlékére szervezett megemlé-
kezésen és koszorút helyeztek 
el az emlékműnél G.Kuršanecon.

A megemlékezést megelő-
zően a Cserkészcsapat tag-
jai ellátogattak Lepoglavára és 
Varazsdra, ahol megtekintették 
a nevezetességeket és megis-
merkedtek a települések magyar 
vonatkozásokban gazdag törté-
nelmével.

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa, illetve az Ady End-
re Magyar Kultúrkör kezde-
ményezésére 2016. november 
20-án immár másodízben került 
sor a családi összejövetelre a 
„Boćarski dom“ melletti játszó-
parkban. A Tanács és a Kultúrkör 
e kezdeményezésükkel hagyo-
mányt szeretnének teremteni, 
melynek célja, hogy a Zágrábban 
és környékén élő magyarok job-
ban megismerhessék egymást 
kötetlen társalgás, összejövetel, 
vagy kirándulás keretein belül. 

Az Ady Endre Magyar Kultúr-
kör színjátszó szakcsoportja és 
vegyeskara nagy sikerrel vendég-
szerepelt 2016. november 19-én 
a Trsat/Rijekai Horvát Könyvtár 
színháztermében. 

A színjátszó szakcsoport „A 
legnagyobb magyar“ című össze-
állítását adta elő gróf Széchenyi 
István születésének 225. évfor-
dulója alkalmából. A Vegyeskar 
népdalcsokorral mutatkozott be 
Jakobcsics Péter karnagy vezeté-
sével, Barna Dénes zongorakísé-
retével. A Kultúrkör köszönetet 
mondott Viola Évának, aki meg-
szervezte a fellépést.

Családi összejövetel

Aktív cserkészek

Vendégszereplés
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

December 3., szombat, 11 óra: 
A „Kerek Perec Egylet” fellépése a „Histrion” 

otthonban, Ilica 90, Zágráb. A Zágrábi Magyar in-
tézet műsora a Mikulás nap alkalmából. Minden 
gyermek, 12 éves korig, ajándékcsomagot kap.

December 4., vasárnap, 19 óra: 
Ádventi koncert a Nagykövetség szervezésé-

ben a zágrábi Székesegyházban. 
A hangversenyen Bach művekből hallhatunk 

válogatást, Sztahura Ágnes magyarországi orgo-
naművész előadásában. 

December 17., szombat, 18 óra:
5. Karácsonyi vásár és alkalmi műsor az MKK 

helyiségeiben. Az eseményt a zenei és irodalmi 
szakcsoport valamint a vegyeskar fellépése kíséri.

December 18., vasárnap, 17 óra: 
Gyermek karácsonyi műsor a Körben, amelyet 

a zágrábi magyar óvodások és a kéttannyelvű ál-
talános iskola tanulói adnak. A közös karácsony-
fa alá minden gyerek egy kis ajándékot hozzon 
és választ magának majd egy másikat. A szülő-
ket, nagyszülőket kérjük, sütikkel gazdagítsák az 
ünnepséget.

December 31., szombat, 20 óra:
Szilveszterezés a Körben. Jelentkezés és a részvé-
teli díj befizetése Csányi Zsuzsánál (091 5353042).

November 13., vasárnap Zenés szórakoztató 
est, a zenei szakcsoport és a vegyeskar műsora 
került bemutatásra az Ady Körben, mely az újbor 
és Márton-nap megünneplése jegyében történt 
meg. A kitűnő szórakoztató műsor után az egy-
begyűltek még késő éjjelig nótáztak.

A Magyar Tribün keretében október 29-
én „A magyar tudományos tőke hatékony-
ságának serkentése a Kárpát-medencében” 
tudomány-népszerűsítő előadásra került 
sor. Az előadó prof. dr. sc. Szkala Károly volt 
(Ruđer Bošković Intézet, Informatikai és 
Számítástudományi Központ, Zágráb) volt.

Az előadás társszervezői az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör és a Horvátország Ma-
gyar Tudományos és Művészeti Társaság. 
Támogató: Zágráb Város Magyar Kisebbsé-
gi Tanácsa.

Nótaest

FELHÍVÁS

Magyar Tribün

December 4-én, 
vasárnap magyar mise 

a Szent Márk-templomban


