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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Az Ady-kör nyolcvan évére emlékeztünk
Szombaton, június 2-án ünne-

pélyes keretek között megemlé-
keztünk a zágrábi Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör fennállásának 80. 
évfordulójáról. Az ünnepi műsor 
a Cseh Otthon nagytermében zaj-
lott, amely erre az alkalomra annyi-
ra megtelt, hogy sok látogatónak 
nem jutott ülőhely.

Miután ezen a jeles évfordulón 
fellépett a Kör minden szakcso-
portja, illetve az umagi vendégek, 
a műsor egy kicsit hosszúra sike-
redett, ám ez a többséget nem za-
varta, élvezték a magas színvonalú 
előadás minden percét.

A műsor fővédnöke, Aleksandar 
Tolnauer meleg szavakkal méltatta 
az Ady-kör munkásságát, ám nem 
feledkezett meg a szélesebb érte-
lemben vett kisebbségi életről sem, 
hangsúlyozva, hogy a kulturális 
egyesületek munkájában nincs he-
lye a pszeudopolitizálásnak, s hogy 
a jövőben a Tanács az állami eszkö-
zök elosztásánál még inkább figye-
lembe fogja venni az eszközök oda-
ítélésének kritériumait, mint eddig.

A másik fővédnök, Répás Zsu-
zsanna nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár sajnos nem 
tudott megjelenni, levelét Selman 
Mariann, a Kör elnöke olvasta fel.

Mindenesetre – s ez volt a ren-
dezvény árnyfoltja – teljesen ért-
hetetlen, hogy a Kárpát-medence 
egyik legrégebbi kisebbségi intéz-
ményének évfordulójára senki sem 
utazott le Budapestről. 

Az ünnepséget Magyar József, 
Magyarország Nagykövetsége el ső 
beosztottja, Jósvai Lídia kultúratta-
sé és Juhász Sándor, a MESZ elnöke 
tisztelte meg jelenlétével. 

A himnuszokat valódi újításként a Kör újonnan megalakult kórusa adta elő 

Aleksandar Tolnauer, a Kisebbségi Ta-
nács elnöke, a műsor fővédnöke meleg 
szavakkal méltatta az ünneplő Ady-kört

Selman Mariann, a Kör elnöke ünnepi 
köszöntőjében felhívta a figyelmet a kul-
turális tevékenység fontosságára 

Antal Irma, Antal Zsófia, Balázs Piri Ida, Balázs Piri Jasna, Balázs Piri Nina, 
Barna Dénes, Bevanda Zsuzsa, Bitunjac Beáta, Bušić Beáta, Csányi Zsuzsa, 
Dadon SImcha Zsuzsi, Draganić Hajnalka, Džeba Blanka, Emich Ovčarić Melinda, 
Evetović Klári, Grašovec Zita, Halász Gizella, Hercigonja Izidora, Hete Leonardo, 
Hofman Crnković Ildikó, Horváth Bokor Rózsa, Hrgović Dora, Jesenko Lana, Ko-
csis Karolina, Kovács Beáta, Kovács Ferenc, Kovács Lea, Kulenović Ilonka, Ladá-
nyi Csanád, Lang Bruno, Langenthal Péter, Matišić Szabina, Nagy Varjas Major 
Julianna, Nagy Zalán, Nikolić Dunja, Nižić Miroslav, Novosel Dunja, Platz Mária, 
Réber László, Sándorné Kiss Gabriella, Sekso Anna, Somek Nina, Stadler Brigit-
ta, Stein Siniša, Svaguša Katalin, Szabó Lajos, Szilágyi Erik, Šehtel Molnár Anna-
mária, Šehtel Tamás, Šimunić Bruno, Varga Attila, Varga Tibor.

Az ünnepi műsor szereplői



Az Ady-kör nyolcvan évére 
emlékeztünk

Folytatás az első oldalról

Csányi Zsuzsa szaval

A műsort népi tánc tette teljessé

Az Irodalmi Szakcsoport a valamikori gólyaavatásokat elvenítette fel 

Régen volt. Nagy izgalom-
mal, tört horvát beszéddel je-
lentem meg zágrábi első mun-
kahelyemen. A hivatalos be-
mutatkozás után leendő főnö-
köm sok sikert kívánt, majd ne-
hézkes magyarsággal szólt hoz-
zám: „Jegyezd meg, Zágrábban 
magyarnak lenni erény!” Mond-
ta Ő, aki egy bizonyos időszak-
ban kénytelen volt Csáktornyán 
magyar iskolába járni.  Azóta 
több mint 30 év múlt el. Ez idő 
alatt sokszor eszembe jutottak 
főnököm biztató szavai.

Az idő őt igazolta. Családom-
mal együtt megszerettük új kör-
nyezetünket. Jól érezzük ma-
gunkat, barátkozunk horvát és 
magyar családokkal, eljárunk 
a magyar misére, ápoljuk nyel-
vünket, kultúránkat az Ady Kör-
ben, de itthon is.  Nagy elégté-
tel volt számunkra, hogy némi 
hánykolódás után csinosíthat-
tuk az új körhelyiséget, újra pe-
reg az élet. Elmúlt 5 év, a Kör 
életében pedig 80. Nagy lelke-
sedéssel készültünk a 80 éves 
jubileumra. Szép számban je-
lentkeztek régi és mai körtagok, 
külföldről, vidékről és Zágráb-
ból egyaránt.

Az ünnepi műsor a Cseh Ott-
honban volt, közel 200 jelenle-
vő előtt, köztük eminens vendé-
gek, körtagok, szimpatizánsok.

A kultúrműsor után ünnepi 
összejövetel következett, va-
csorával egybekötve a Gradska 
kavanaban, 170 résztvevővel. 
Csevegtünk, ismerkedtünk, új-
raismerkedtünk, mulatoztunk, 
jó volt a hangulat.

Az ünnepi díszben fénylő te-
rem közepén egy fekete pont. 
A protokollasztal üres. Hát itt 
maradtunk magunkra!? Történt 
mindez két nappal a  mindannyi-
unk számára jól ismert dátum, 
június 4-e, a Nemzeti Összetarto-
zás Napja előtt.                     Sz. M. 

Magyarnak 
lenni erény...?  



Országos MESZ-
találkozó

Szavaltak és főztek: Csányi Zsuzsa, Matišić Sabina, Šehtel Tomislav, Antal Irma

Magyar sportolók, 
sportoló magyarok 

A Magyar Egyesületek Szö-
vetségéhez tartozó horvátorszá-
gi magyar egyesületek találkozó-
ja első izben június 16-án volt meg-
rendezve Gerbavácon (Grubišno 
Polje közelében) az ottani Magyar 
Ház udvara mögötti réten, azzal 
a szándékkal, hogy ezentúl éven-
te talákozzanak és egymásnak be-
mutatkozzanak a szervezetek és 
egy szép napot töltsenek együtt, 
s közben valamilyen kedvük sze-
rinti magyaros ínyencséget készít-
senek a nyílt tüzőn. A nagyszabá-
sú rendezvényen hétszáz piros 
MESZ-feliratos sapkát osztottak 
ki a résztvevőknek, de sajnos, vol-
tak, akik sapka nélkül maradtak.  
Ez szerencsére nem hatott ki a be-
mutatkozás sikerére, mert a szer-
vezetek szakcsoportjai odaadóan, 
lelkesen és – tegyük hozzá – szinte 
emberfeletti erőfeszítéssel mutat-
ták be a tüző napon, harminc fo-
kon felüli melegben, hogy mi min-
dent tudnak.

 Legtöbb táncegyüttest, kórust, 
zenekart és énekest láthattunk, de 
akadt balettáncos és szavaló is. 

Minden egyesület helyet ka-
pott egy-egy standnál, amelyen ki-

állíthatta a munkájukra vagy ép-
pen magyarságukra vonatkozó 
anyagot, tárgyakat, amit minden-
ki megtekinthetett. Miután az éte-
lek elkészültek, a résztvevők sorra 
izlelhették szomszédaik főztjét és 
süteményeiket, de volt némi házi 
készítésü ital is egy-egy asztalnál.

A zágrábi Ady Endre MKK há-
rom tagja Csányi Zsuzsa, Matišić 
Sabina és Šehtel Tomislav szavala-
tokkal gazdagította a programot.  
Antal Irma hozzáértő ügyesség-

gel látta el feladatát a standnál és 
a csoport által elkészített gulyásle-
ves felszolgálásánál.  Közös felvé-
tel is készült a résztvevőkről, majd 
egy óriási, közös csárdással tető-
zött a műsor, miután a régi spor-
tok olimpiája következett. 

A nehezen elviselhető meleg el-
lenére, a résztvevők saját naper-
nyőik és sátraik alatt jól érezték 
magukat s délutánra már kirándu-
lás hangulata uralkodott a réten.

Cs. Zs.

Magyarország Nagykövetsége, Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsa és az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör szervezésében bemutatásra kerül a Ma-
gyar Sportmúzeum vándorkiállítása, „Magyar spor-
tolók, sportoló magyarok” címmel.

A kiállítást előzetesen meg lehet tekinteni június 
30-án a Strossmartre Fesztivál keretein belül, illetve 
az Ady-körben július 1-jén.

A megnyitó július 2-án lesz a Kineziológia Kar elő-
csarnokában (Horvaćanski zavoj 15.) 18 órai kezdet-
tel. A kiállítás július 12-ig megtekinthető.

A kiállítást dr. Szabó Lajos állította össze, a szerve-
zők mindenkit szívesen várnak.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

2012. június 16-án a zágrábi 
Ady Endre MKK nagytermében, 
a HMTMT szervezésében, bemu-
tatták dr. Zsiha Kálmán, a zágrábi 
Műszaki és Hajógyártási Egyetem 
rendes tanárának magyar nyelvű 
„Holt tengerek” című könyvét. A 
könyvnek alcíme, amelyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia támo-
gatott, „Közép-Európa és a Medi-
terrán hajóépítészeti műszaki köl-
csönhatások”, amelyben az adri-
ai hajóépítészet történetét és köl-
csönhatásokat fejtegeti a 19-ik szá-
zad végén, ill. a 20-ik század elején. 
A könyv a HMTMT kutatási projek-
tumának eredményeként készült, 
amelyet a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatott.              H. L.

Holt tengerek  

A torna színhelye az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör, Martićeva 8, időpont-
ja, 2012. július 1-je, 12.00 óra.

Az érdeklődők a 099/885-0866-os 
telefonon jelentkezhetnek be.

o A zágrábi Szent Márk-templomban a ma-
gyar katolikus szentmisék a nyár folyamán nem 
lesznek megtarva. A szentmise szolgáltatása 
szeptember 16-tól, továbra is 8:30 kezdettel foly-
tatódik. 

o A vasárnapi társalgások az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkörben még folytatódnak július 1-jéig 
(9:30 és 11:30 óra között), s a nyári szünet után, 
szeptember 16-ától kezdődnek újra.  

o Az Ady Endre MKK a nyári szünet miatt 
szeptember 15-ig felfüggesztette az elnök és a 
titkár rendszeres szerdai fogadóóráját, továbbá 
a Kultúrkör könyvtárának, valamint az E-magyar 
pont működését. Minden körtagunknak kelle-
mes pihenést kíván az Ady Endre MKK Elnöksége. 
Szükség esetén a Kör elérhető telefonon, vagy 
e-mailen.

o A Zágrábi Magyar Közlöny szerkesztősé-
ge ugyancsak felhívja olvasói figyelmét arra, hogy 
nyári szünet miatt a Közlöny következő száma 
szeptemberben fog megjelenni. 

Kellemes pihenést kívánuk.

Nyári szünet  Az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör meghirdeti a

Fekete László 
asztalitenisz-
emléktornát


