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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

 2017. november 3-án, a Magyar 
Tudomány Ünnepe idei országos 
nyitó ünnepi eseményére Pécsett 
került sor a Pécsi  Egyetem alapítá-
sának 650 éves évfordulója alkal-
mából.

A november végéig tartó ren-
dezvénysorozat országszerte és a 
határon túl is tudományos előadá-
sokat és konferenciákat foglal ma-
gába.

Ahogy az ünnepségen is hallha-
tó volt: „Aki nem ismeri, annak a tu-
domány talán érthetetlennek és tá-
volinak tűnhet. A tudomány azon-
ban valójában nem ilyen. Megis-

Horváth M. László kapta a PAB 
Határon Túli Tudományért Díjat

merhető, érthető, izgalmas. Rólunk 
szól. Emberközpontú, miként  ren-
dezvénysorozatunk idei mottója is 
hangsúlyozza” – mondta köszöntő-
jében Barnabás Beáta az MTA főtit-
kárhelyettese, a Magyar Tudomány 
Ünnepe programtanácsának elnö-
ke.

A Pécsi Akadémiai Bizottság 
döntése értelmében az idei évtől 
kezdődően egy új díj elindítására, ki-
osztására is sor került. Ez az új díj a 
PAB Határon Túli Tudományért Díj, 
mely díjat a határon túli magyar tu-
dományosság olyan alkotó tagja 
kapja, ki eredményes tudományos 

tevékenysége mellett a határon túli 
magyar tudományos közeg erősíté-
sében is aktív szerepet vállal.

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt 
olvasóinkat, hogy a PAB döntése-
ként a díjat első alkalommal Hor-
váth M. László kapta, aki a korábbi 
akadémiai ciklusokban a zágrábi ha-
táron túli köztestületi tagok megbí-
zott képviselőjeként elévülhetetlen 
érdemeket szerzett, amivel előse-
gítette a határon túli magyarság és 
az anyaország közötti kapcsolatok 
erősítését.

Gratulálunk!    
             PETRIK József

A Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) díját elsőként Dr. Horváth László nyerte el (jobb kéz felől a második)



Szent László köszöntése Zágrábban

 www.szekesfehervar.hu

„Szent László köszöntése” cím-
mel hirdetett képzőművészeti pá-
lyázatot a Székesfehérvári Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Szent István Művelődési és Hitok-
tatási Házzal, a Zágrábi Ady Endre 
Magyar Kultúrkörrel és Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsával 
közösen. A beérkezett 52 pályamű-
ből rendezett tárlatot – amelyet ok-
tóberben Székesfehérváron mutat-
tak be – csütörtökön nyitották meg 
Zágrábban, Székesfehérvárról érke-
zett zarándokcsoport jelenlétében. 
A Székesfehérvári Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat tagjai és fehér-
vári zarándokok alkotta küldöttsé-
get Balázs-Piri Zoltán, a Zágrábi Ma-
gyar Kisebbségi Tanács elnöke fo-
gadta, aki maga kalauzolta a cso-
portot a Szent László király által 
alapított Zágrábi Egyházmegye fő-
templomában és annak kincstárá-
ban. Balázs-Piri Zoltán később, a ki-
állítást köszöntve elmondta, hogy a 
„Szent László köszöntése” – képző-
művészeti pályázatot meghirdető 
szervezetek, így a Székesfehérvári 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Zágrábi Ady Endre Magyar Kul-
túrkör összekötő fonalat jelentenek 
Magyarország és Horvátország kö-
zött és köszönetet mondott a nem-
zetközi kiállítás megszervezéséért, 
valamint a horvát és a magyar nem-
zetiségű alkotóknak és felkészítőik-
nek is megköszönte, hogy elküldték 
pályamunkáikat.

A társszervezők nevében Dr. 
Ranogajec-Komor Mária, az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör elnöke kö-
szönte meg az alkotások beküldői-
nek a részvételt, valamint reményét 
fejezte ki, hogy a székesfehérvári 
horvátok és zágrábi magyarok kö-
zötti többéves kapcsolat még sok 
hasonló rendezvénnyel gazdagítja 
közös kultúránkat.          



2017. október 25-én, szerdán 
az Ady Endre Magyar Kultúrkör-
ben (Martićeva 8, Zagreb) meg-
tartották a Magyar Tribün ok-
tóberi előadását: „Végvár vagy 
hídfő? A horvátországi magyar-
ság az Osztrák-Magyar Monar-
chiában” címmel. Az előadó dr. 
Makkai Béla, a budapesti Károli 
Gáspár Református Egyetem Új- 
és Jelenkori Egyetemes Törté-
neti Tanszék tanszékvezető do-
cense volt. Az előadásban a hor-
vátországi, elsősorban szlavóniai 
magyarok asszimilációjának tör-
ténelmi, gazdasági, jogi és politi-
kai hátterét ismertette dr. Makkai 
Béla. Az előadó ezt az ellentmon-
dásos, érzékeny folyamatot vilá-
gította meg csaknem 10 éves ez 
irányú kutatási tapasztalatai alap-
ján, számos tanulsággal szolgál-
va a jelenkor viszonyainak értel-
mezéséhez. Az előadásra a „Ma-
gyar Tribün” rendezvénysorozat 
keretein belül került sor, amely-
nek társ zervezői az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör és a Horvátor-
szág Magyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaság, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának 
támogatásával.

Magyar Tribün

Az idén is lampionos felvonulást 
szervezett a zágrábi Magyar Nagy-
követség és Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa, Szt. Márton 
napján, november 11-én Zágráb-
ban. Tekintettel, hogy Magyaror-
szág tölti be a Visegrádi Csoport 
(V4) soros elnöki tisztségét, a fel-
vonulásban részt vettek a zágrábi 
magyar, cseh, lengyel és szlovák 
nemzetiségű gyerekek is. 

A Márton-napi program misével 
kezdődött 18 órakor a zágrábi ka-
tedrálisban, azt követően a felvo-
nuló gyermekek rövid programot 
mutattak be az Európa téren. 

Szent Márton-napi 
lampionos felvonulás
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

SZOMBAT, december 9., 18:00 óra - Tudománynépszerűsítő előadás a Magyar Tri-
bün keretein belül, előadó doc. dr. sc. Žagar Szentesi Orsolya.

SZOMBAT, december 16., 18:00 óra – Karácsonyi Vásár
VASÁRNAP, december 17., 17:00 óra – Karácsonyi ünnepség. 
A karácsonyfadíszítés utáni programban fellépnek a Potočnica óvoda magyar cso-

portjának tagjai és az Ivan Gundulić Általános iskola kéttannyelvű tagozatának tanulói. 
A közös karácsonyfa alá minden gyerek egy kis ajándékot hozzon és választ magának 
majd egy másikat. A szülőket, nagyszülőket kérjük, sütikkel gazdagítsák az ünnepséget.

December 3-án, 11 órakor, a Histrion Otthonban 
(Ilica 90.) megtartják a Zágrábi Magyar Intézet mű-
sorát a Mikulás-nap alkalmából, Óriás Mikulásvárás 
– Vaga Banda Gólyalábasok címmel. Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa minden gyermek számára 
(12 éves korig) ajándékcsomagot biztosít.

   Óriás Mikulásvárás December 17-én, a Szt.- 
Márk templomban 8:45-
kor magyar nyelvű szent-
misét szolgáltat Stjepan 
Vidak karmelita páter.

Magyar mise

Adventi Hangverseny

ÉRTESÍTÉS

FELHÍVÁS

Vasárnap, december 
10-én 12 órai kezdet-
tel ünnepi műsor lesz a 
Vatroslav Lisinski Hang-
versenyterem kister-
mében (Trg Stjepana 
Radića 4.), a Zágrábi Ki-
sebbségek Koordináció-
ja 14. napja alkalmából. 
Az alkalmi programban 
fellép Detoni Dániel 
zongoraművész is, Bar-
tók Béla Három burleszk 
című művével.

Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanácsa az idén 
is tervezi karácsony alkal-
mából megajándékozni a 
kárpátaljai magyar gyerme-
keket alkalmi ajándékcso-
magokkal. 

Önök is hozzájárulhatnak 
ehhez önkéntes adomá-
nyukkal, melynek gyűjtése 
a Histrion Otthonban kezdő-
dik december 3-án, a Miku-
lás- napi rendezvény után. 

December 10-én, vasár-
nap, 19:30 órai kezdettel, 
Magyarország Nagykövet-
sége szervezésében az idén 
is – immár tizedik alkalom-
mal – megtartják a hagyomá-
nyos Adventi Hangversenyt 
a zágrábi székesegyházban. 
A Pannon Filharmónia, a Me-
csek és Kapos énekkarok 
Kodály Zoltán Missa Brevis 
című művét fogják előadni.

2017. december 12-e és 2018. január 6-a között minden munkanapon 10:00 és 20:00 óra kö-
zött a Horvát Házban (Hrvatska kuća – Materina priča, Preradovićeva 31) megtekinthető a 
„Zágrábi nemzeti kisebbségek karácsonyi szokásai” című kiállítás.

TÁJÉKOZTATÁS


