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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa, illetve a zágrábi ma-
gyar közösség már évek óta ag-
godalommal követi a kárpátaljai 
magyarok sorsának alakulását. Az 
idén ezt az odafigyelést a Kárpát-
aljai Fornos település gyermeke-
inek küldött karácsonyi ajándék-
csomagokkal nyomatékosította. 
Az erre szánt eszközöket néhány 
rendezvényünkön gyűjtött ado-
mányokból, valamint Tanácsunk 
költségvetési eszközeiből és az it-
teni Magyar Nagykövetség mun-
katársai támogatásából állítottuk 
össze. Ezúttal nagy köszönetün-
ket fejezzük ki mindazoknak akik 
pénzadományaikkal járultak hoz-
zá kezdeményezésünk sikeres 
kiviheteléséhez, különösképpen 
pedig a zágrábi Magyar Nagykö-
vetségnek, mely adományuk mel-
lett megszervezte és biztosította 
a 170 karácsonyi ajándékcsomag 
célbaérkezését. 

A bizonytalan politikai viszo-
nyok, az egyre hanyatló ukrán gaz-
dasági helyzet közepette tengődő 
kárpátaljai magyarok, kiknek sor-
sát újabban még a nyelvhasználat-
tal kapcsolatos gondok is súlyos-
bítják, nyilván többet érdemelnek 
a szimbolikus ajándékcsomagok-
nál. Ám ez a jelképértékű gondos-
kodás arról szól, hogy kis, ezer főt 
sem számláló közösségünk talált 
magában annyi erőt, hogy meg-
segítse távolban élő nemzettársa-
it. Erre büszkék lehetünk, főként 
azért, mert sokan mások még eny-
nyit se tettek. 

Pedig tehettek volna.

Szeretet, gondoskodás, szolidaritás
Magyarország Nagykövetsége és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésében 
170 karácsonyi ajándékcsomag érkezett Zágrábból a kárpátaljai Fornos gyermekei számára



A Magyar Kultúra Napja 2018
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 

január 20-án szervezte meg első 
rendezvényét a 2018. évben, amely 
már hagyományosan a Magyar Kul-
túra Napjának jegyében zajlott. 
Visszaemlékezés volt ez 1823. janu-
ár 22-ére, amikor Kölcsey Ferenc le-
tisztázta a „ Hymnusz ” (a magyar 
nép zivataros századaiból) című köl-
teményének szövegét, amely – Er-
kel Ferenc megzenésítésében – ma 
Magyarország himnusza. 

Ennek alkalmából a Kultúrkör 
színjátszó és zenei szakcsoportja 
tagjainak, valamint a Vegyeskarnak 
előadásában hangzott el „ A ma-
gyar kultúra gyöngyszemei ” című 
összeállítás, amelynek szerkesztő-
párosa Jakobcsics Péter és Réber 
László volt. A műsor után az ösz-
szegyűlt tagság a magyar konyha 
ínyencségeiből válogatva és Barna 
Dénes zongoraművészetét élvez-
ve ötvözte a testi és lelki táplálékot.

A jelenlévőknek egyúttal alkal-
ma volt üdvözölni a zágrábi Magyar 
Intézet új igazgatóját, a Kör régi ba-
rátját, Dezső Jánost.

Az Ady Kör Vegyeskara az idén 
is fellépett a nemzeti kisebbségek 
karácsonyi énekeinek hangverse-
nyén a Zágrábi Katedrálisban. Az 
idén immár 8-ik alkalommal ke-
rült sor a hangversenyre, melyen 
tíz kultúr egyesület kórusa énekelt 
karácsonyi dalokat a saját nyel-
vén. 

A zágrábi Székesegyházban 
a cseh, lengyel, magyar, német, 
orosz és szlovén zágrábi egyesüle-
tek, a lipovljani szlovák és ukrán, a 
rijekai olasz egyesületek, valamint 
a čučerjei Bosiljak Kultúregyesület 
kórusai ragadtatták el a közönsé-
get a megtelt Katedrálisban. 

A koncert fénypontja a tíz kó-
rus közös fellépése volt.

Karácsonyi énekek



Karácsonyi vásár

Karácsonyfa-
díszítés a Körben

Betlehemi Láng

December 16-án az Ady End-
re Magyar Kultúrkörben megren-
dezték a Karácsonyi vásárt.

A rendezvény keretein belül a 
jelenlévőknek alkalmi műsorral 
kedveskedtek az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör Vegyeskara és a 
színjátszó szakcsoport tagjai.

A vásár kínálatának gazdagsá-
gához a körtagok házi készítésű 
sós és édes készítményekkel já-
rultak hozzá.

A hagyományokhoz híven a 
karácsonyi vásár bevétele a Kör 
munkáját fogja segíteni.

December 17-én, az Ady-kör-
ben Karácsonyi ünnepséget szer-
veztek a legfiatalabbak részé-
re.  A karácsonyfa közös díszíté-
se után a kéttannyelvű tagozat 
tanulói és a magyar óvodai cso-
port tagjai előadták a Karácso-
nyi játék című jelenetet. A prog-
ramban részt vettek a Kéknefe-
lejcs óvoda magyar tagozata, az 
Ivan Gundulić Általános Iskola 
kéttannyelvű tagozata, valamint 
a nyelvápolásra járó diákok. 

December 16-án a zágrábi Zrí-
nyi Miklós Cserkészcsapat tag-
jai is részt vettek Bécsben az 
ökuménikus áhitaton és a Bet-
lehemi Láng elosztásán, melyet 
vasárnap december 17-én átad-
tak a Zágrábi Szent Márk-temp-
lomban a magyar nyelvű szent-
misén. December 19-én a Zrínyi 
Miklós Cserkészcsapat tagjai el-
vitték a Betlehemi Lángot az 
Ivan Gundulić Általános Iskolá-
ba, majd 20-án a zágrábi Kékne-
felejcs óvodába ahol az idén is, 
mint máskor is,  nagyon szép mű-
sorral fogadták az ovisok a Bet-
lehemi Lángot.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

SZOMBAT, február 3-a., 17:00 óra – Farsangi jelmezbál gyermekeknek. Ennek kere-
tein belül a legszebb jelmez kiválasztása, érdekes játékok, zene, tánc, nagyszerű han-
gulat.

SZOMBAT, február 10., 19:00 óra – Farsangi mulatság felnőtteknek. A rendezvény 
keretein belül a Kultúrkör színjátszó és zenei szakcsoportjának tagjai bemutatják a 
„Próbálj meg lazítani” című zenés szórakoztató műsort, majd a Vegyeskar alkalmi mű-
sora következik.

VASÁRNAP, február 24., 18:00 óra – Magyar Tribün: A Bernoulli család.
Előadó:  Dr  Sc Pogány Tibor, PhD, Dr habil, a Rijekai Egyetem Tengerészeti Karának 

és a budapesti Óbudai Egyetem  Alkalmazott Matematikai Intézetének tanára

Továbbra is minden hónap első és harmadik vasárnapján katolikus szentmisék a zágrabi 
Szent Márk-templomban 8:45 órakor. Első vasárnap mons. Nedjeljko Pintarić horvát, a har-
madikon pedig Stjepan Vidak karmelita páter magyar misét szolgál.  A miséktől függetlenül 
minden vasárnap 10 órától társalgás a Körben.

TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Bokor Béla, a Határokon 
Túli Magyarságért Alapítvány 
elnöke múlt év végén díszokle-
vélben részesítette Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Taná-
csát és az Ady Endre Magyar 
Kultúrkört az Alapítvány fenn-
állásának 25. évfordulója alkal-
mából.

A 25 éve működő, pécsi 
székhelyű  alapítvány és Pan-
non Magyar Ház, mely kultúra-
közvetítő és közösségfejlesztő 
funkciójú közösségi térként se-
gíti a határon túl működő ma-
gyar szervezetek, ifjúsági kö-
zösségek, művelődési intézmé-
nyek munkáját

Díszoklevél Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának és az Ady Endre Magyar Kultúrkörnek


