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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Ko s z o r ú z á s  a z  A n t a l l - s z o b o r n á l
Április 8-án Magyarország Nagykövetsége és Zágráb Város Magyar Kisebbsé-

gi Tanácsa szervezésében az idén is megkoszorúzták Antall József mellszobrát     
Április 8-án, Antall József születé-

sének évfordulóján, Iván Gábor ma-
gyar nagykövet, a követség munka-
társai és a zágrábi magyarság kép-
viselői megkoszorúzták a rendszer-
váltás utáni első magyar miniszterel-
nök mellszobrát.

A 12 éves hagyományra visszate-
kintő tiszteletadás színhelye az új-
zágrábi Antall utca volt, Antall Jó-
zsef életművéről Iván Gábor nagy-
követ és Szekeres Péter, a Tanács 
titkára emlékeztek meg.

A Nagykövetség nevében dr. 
Iván Gábor nagykövet és Bakó Ta-
más első beosztott, a Tanács, illet-
ve a zágrábi magyarok nevében Ko-
vács Lea, a Tanács alelnöke koszorú-
zott.

A koszorúzáson megjelent dr. 
Sokcsevits Dénes, az idén megnyi-
tott zágrábi Magyar Intézet igaz-
gatója is.

Az eseményen a magyarorszá-
gi parlamentáris választások követ-

Dr. Iván Gábor nagykövet és Bakó Tamás első beosztott koszorúznak

kezményeképpen nem volt magyar-
országi küldöttség, s ennek megfe-

lelően a horvát tisztségviselők is el-
maradtak.

„Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek 
haszna van belőle. Teszem, amíg tudom.”

Antall József

Dörgicsei és kisjenei Antall József 
Tihamér (Pestújhely, 1932. április 
8. – Budapest, 1993. december 12.) 
Magyarország rendszerváltás utá-
ni első miniszterelnöke. Már 16 éve-
sen eldöntötte, hogy politikai pályá-
ra lép. Az érettségi után az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem bölcsé-
szettudományi karának volt a hall-
gatója. 1955-ben az Eötvös József 
Gimnáziumban kezdett tanítani, 
ahol 1956 októberében a forradal-

mi bizottság élére került. A forradal-
mat követően a szovjet és a magyar 
hatóságok többször őrizetbe vet-
ték. Az 1990-es választások nyerte-
se az MDF lett így Antall alakíthatta 
meg a rendszerváltás utáni első ma-
gyar kormányt. 

Lélekben, érzésben tizenötmil-
lió magyar miniszterelnöke kívánt 
lenni, kormányával megteremtette 
az átalakulás politikai, gazdasági és 
külpolitikai felté teleit.



Elismerés Ranogajec Komor Máriának

Sziveri-est a Körben

A társszervező, a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság nevében Ranogajec 
Komor Mária üdvözölte a magyarországi vendégeket

A Magyar Tudományos Akadémia Arany János-éremmel jutalmazta 
dr. Ranogajec Komor Mária tudományos munkáját

A költő születésének 60. évfordulója és a Magyar Költészet Napja alkalmából 
Sziveri-estet tartottak a Körben

A Tanács tagjai gratuláltak dr. Ranogajec Komor Máriának, akinek az MTA Arany Já-
nos-érmet adományozott

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa III. 
megbízatási ideje 28. ülé-
sén, 2014. április 1-jén, a Ta-
nács tagjai gratuláltak dr. 
Ranogajec Komor Máriá-
nak, akinek az MTA Arany 
János-érmet adományo-
zott. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által külho-
ni magyar tudósok és kuta-
tók tudományos munkájá-
ért adományozott elisme-
résről a Magyar Tudomá-
nyosság Külföldön Elnö-
ki Bizottság 2014. március 
24-i ülésén döntött.

Díjazottak: Életműdíj: 
Göncz Lajos (Szerbia), Ki-
emelkedő Tudományos 
Teljesítmény Díj: Berényi 
János (Szerbia), Fiatal Ku-
tatói Díj: Takács Gergely 
(Szlovákia), Arany János-

érem: Guttman András 
(Amerikai Egyesült Álla-
mok), Komzsík Attila (Szlo-

vákia) Lázok Klára (Romá-
nia), Ranogajec Komor Má-
ria (Horvátország), Talpas 

János (Románia), Vánky 
Kálmán (Németország).

                                     MZF

Április 12-én,  szomba-
ton, az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör és a Horvátorszá-
gi Magyar Tudományos és 
Művészeti Társaság szer ve-
zésében, Sziveri-estet tar-
tottak a Körben. Az est ke-
retében Sziveri János, vajda-
sági születésű magyar költő 
életéről és munkásságáról 
Géczi János költő, a veszp-
rémi Sziveri Társaság tagja, 
Bozsik Péter író, költő, az Ex 
Symposion irodalmi folyóirat 
főszerkesztője, Ladányi Ist-
ván író, a veszprémi Sziveri 
János Intézet vezetője tar-
tott előadást. Az est moderá-
tora Józsa Márta író volt.



A magyar „stand”

Hagyományőrzés a gyakorlatban: terített asztal mellett sokkal vidámabb az élet

Zágráb Város Nemzeti Kisebbsége-
inek Koordinációja másodízben rende-
zett húsvéti kiállítást a Materina priča 
horvát házban, melynek megnyitója 
április 11-én 12 órakor volt. Húsvét az 
egyik legfontosabb ünnep a kereszté-
nyek számára, ennek köszönhetően 
számos szokás, hagyomány alakult ki 
és  maradt fenn. Minden nép körében 
ezek a szokások, hagyományok sajátos 
módon formálódnak, a kiállítás pedig 
jó alkalom, hogy egymásnak és min-
den érdeklődőnek betekintést nyújtsa-
nak  kultúrájukba. A húsvéti szimbólu-
moknak szép keretet adtak az asztalo-
kat díszítő kézimunkák, népművésze-
ti tárgyak, a népviseletbe öltözött sze-
mélyek, a sajátos édes és sós sütemé-
nyek. Természetes, hogy az érdeklődés 
középpontjában a sokféle technikával 
festett és szinekben gazdag húsvéti to-
jások álltak. Reméljük, ennek a kezde-
ményezésnek lesz folytatása és hason-
ló rendezvényeken közelíthetnek egy-
más kultúrájához a zágrábi nemzeti ki-
sebbségek.                                         Š.M. A.

B e t e k i n t é s  a  k i s e b b s é g i  k u l t ú rá k b a

H ú s vé t i  r e gg e l i
Április 20-án, húsvét vasárnapján, 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Taná-
csa és az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
szervezésben megtartották a zágrábi 
magyarok hagyományos húsvéti reg-
gelijét. A reggeli legfontosabb összete-
vőjéről, a kenyérben sült sonkáról a Ta-
nács és ennek örökmozgó titkára, Sze-
keres Péter gondoskodott, a többi hoz-
závalót a Kör és a körtagok biztosítot-
ták.

A hagyományőrzés a gyakorlatban 
egészen kellemes foglalatosság is le-
het, s miután terített asztal mellett az 
élet is sokkal vidámabbnak tűnik, a je-
lenlévők jó hangulatban töltötték el 
délelőttjüket. A fő hagyományőrző ez-
úttal is Thész József volt.                 MZF
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Május 7., szerda, 17:30 óra  
Ady Endre MKK Közgyűlésének rendes tisztújító ülése

Május 11., vasárnap, 17:00 óra   
Anyák napja a Körben

Május 24., szombat, 18:00 óra 
 „Családrajzok beszédes világa – gyermekrajzok mélyebb információtartalma“ 

tudománynépszerűsítő előadás a Magyar Tribün keretein belül; 
előadó: Dr. Vályi Zsuzsanna, pszichológus, Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2014 májusában

A vásáron a fogyasztható javak mellett 
jelen voltak a dísztárgyak is

 A vásáron dísztárgyak mellett jelen voltak 
a fogyasztható javak is

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör harmadik ízben szervezte meg a Húsvéti Vásárt. Tagságunk ügyes húsvéti kézimunká-
inak és finomságainak bemutatására és vásárlására volt ez szép lehetőség. A vásárt Selman Mariann, a Kör elnöke nyitot-
ta meg. A megnyitót a Kör vegyes kara és az irodalmi szakcsoport tette ünnepélyesebbé. A vásár teljes bevétele adomány-
ként a Körnek lett átutalva, ezzel is segítve a Kör további sikeres működését.                                                                                         ZMF

Húsvéti Vásár a Körben

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa má-
jus 31-én kétnapos tanulmányi kirándulást szer-
vez Budapestre. Műszaki okok miatt a konkrét ár 
lapzártakor még nem volt ismert.

Jelentkezni és érdeklődni Szekeres Péternél 
lehet a 098/484-474-es telefonon,vagy e-mailen: 
iroda@zg-magyar.hr

KÖRTAGOK FIGYELEM!
Bár a Kör vezetősége a törvény értelmében 

mindenkinek kiküldte írásban a meghívót a Kör 
Közgyűlése rendes tisztújító ülésére, erre nem 
árt még egyszer felhívni a tagság figyelmét. 
Tehát május 7-én, szerdán, 17 óra 30 perces 
kezdettel, az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
Közgyűlése megtartja tisztújító ülését.  

KIRÁNDULÁS


