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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

A magyar családvédelmi akcióterv 
Amerikának is példa lehetne

A Fox News az egyik leghíre-
sebb és legnépszerűbb ameri-
kai televízió, ennek egyik legna-
gyobb sztárja, Tucker Carlson hív-
ta meg Szijjártó Pétert esti műso-
rába, ahol a magyar külügyminisz-
ter ismertette a kormány család-
védelmi terveit, melyet Carlson 
érdeklődve hallgatott meg és 
méltányolt, példaként állítva Ma-
gyarországot az Egyesült Álla-
mok számára. Carlson a felveze-
tésben beszélt arról, hogy Ma-
gyarország egy posztkommunis-
ta ország, ahol alacsony a szüle-
tésszám, azonban a magyar kor-
mány ahelyett, hogy bevándorló-
kat fogadna be, a magyar csalá-
dokat igyekszik támogatni, hogy 
vállaljanak minél több gyermeket. 
Szijjártó az interjúban kifejtette, 
hogy a magyar kormány tudatá-
ban van annak a sajnálatos jelen-
ségnek, mely egész Európát jel-
lemzi, és megértette, hogy a jövőt 
csak úgy nyerheti meg, ha változ-
tat ezen a trenden és ösztönzi a 
gyermekvállalást. Újabb gyerme-
kek születése nem lehet gazdasá-
gi kérdés a jövőben. Carlson sze-
rint ez az igazi konzervatív állás-
pont, ezzel szemben náluk, Nyu-
gaton az a hozzáállás uralkodott 
el, mely szerint a kihaló embere-
ket bevándorlókkal kell pótolni, 
majd megkérdezte a magyar kül-
ügyminiszter álláspontját a kér-
désről. Szijjártó szerint ez egy régi 
vita Európában, amelyre Magyar-
ország más választ ad, mint a nyu-
gat-európai kormányok, hiszen mi 
nem hisszük azt, hogy a migráció 

a helyes megoldás a demográfiai 
problémák orvoslására. Szükség 
van családpolitikára, az oktatás 

modernizálására, hogy több gyer-
mek szülessen, és olyan normákat 
kell kialakítanunk, hogy a csalá-
dok, fiatal párok bátran tudjanak 
gyermeket vállalni.  Szijjártó Pé-
ter végül beszélt a CSOK intézmé-
nyéről és részleteiről, hangsúlyoz-
ta azt is, hogy mekkora segítség a 
családoknak a kedvezmény, illet-
ve, ha három gyermeket vállalnak 
óriási kedvezményeket kapnak a 
személyi jövedelemadó fizetést il-
letően. Tucker Carlson az interjú 
végén megjegyezte, hogy ritkán 
gondolja úgy, hogy fontos dolgo-
kat tanulhatnak egy másik ország-
tól, azonban ebben az esetben ez 
az igazság.  A népességcsökkenés 
problémája már régóta napiren-
den van Magyarországon, de át-
ütő sikert még nem sikerült elér-
ni. Az utóbbi években már érző-
dött valamelyest a kormány csa-

ládközpontú hozzáállása, ugyan-
is az egyre kevesebb szülőképes 
nő ellenére stagnál az egy évben 

születő gyermekek száma, vagyis 
a termékenységi ráta növekvőben 
van, ez azonban még közel sem 
elég. Ezzel a helyzettel azonban 
nem csupán Magyarország néz 
szembe, ebben a cipőben jár Eu-
rópa és egyre inkább Észak-Ame-
rika lakossága is. Nyugat-Európa 
egyértelműen a bevándorlás mel-
lett tette le a voksát, de most sem 
tudnak mit kezdeni a képzetlen, 
más kultúrából és vallási közegből 
érkező tömegekkel. A bevándor-
lás hatására közben a kontinens 
eredeti kultúrája szépen lassan 
el fog tűnni. Magyarország azon-
ban más utat választott. A magyar 
kormány a nyugati tapasztalatok 
alapján nem a tömeges bevándor-
lásban látja a megoldást, hanem a 
magyar családokban. A jövő zálo-
gaként tekintenek a családtámo-
gatási modellre.                        (888)



Léphaft Pál karikatúra-kiállítása
Szerdán, február 13-án a Zágrá-

bi Magyar Intézetben megnyitot-
ták Léphaft Pál újvidéki karikatu-
rista farsangi kiállítását.

A kiállítást Klemm József, a Vaj-
dasági Rádió és Televízió vezér-
igazgató-helyettese nyitotta meg 
(egyébként Klemm Jóska, Lép-
hafttal együtt a Telepi Rádió bur-
leszk-csoport oszlopos tagja is), 
a zenei programban pedig a zág-
rábi Ady Endre Magyar Kultúrkör 
Vegyeskara lépett fel.

A látogatók nagy része jelmez-
ben, vagy álarccal érkezett a ki-
állítás-megnyitóra, Léphaft nem 
hi vatalos mottóját visszhangoz-
va, melynek értelmében ha vala-
ki állandóan komoly, azzal valami 
nincs rendben. A legjobb jelmeze-
ket díjazták. A kiállítás a Zágrá-
bi Magyar Intézet és Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsá-
nak közös szervezésében valósult 
meg.

Léphaft Pál
(Nagybecskerek, 1952.) karika-

turista, újságíró. 
Autószerelő mesterséget ta-

nult (1967–70), az Újvidéki Egye-
tem Bölcsészettudományi Kará-
nak magyar nyelv és irodalom sza-
kán végbizonyítványt szerzett 
(1976). Az Újvidéki Televízió ma-
gyar hírszerkesztője (1977–87) 
és a Magyar Szó napilap újság-
írója (1977–87), majd szatíramel-
lékletének, a Grimasznak a szer-
kesztője (1996-tól). A Magyar 
Nemzet tiszteletdíjas karikaturis-
tája (1992–2007). A humor irán-
ti vonzalma a karikatúrán kívül ki-
fejezésre jutott abban is, hogy 
1989-ben Heinermann Péterrel és 
Klemm Józseffel együtt létrehoz-
ta a Telepi Rádió nevű politikai ka-
barét. Szövegei az általa szerkesz-
tett Grimasz című szatirikus mel-
lékletben, a Napló című hetilap-
ban jelentek meg, de több ízben 
szerepelt a délvidéki és a magyar-
országi elektronikus médiában is.



Táncház gyermekeknek

Gyermekfarsang

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa, valamint az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör kezde-
ményezésére 2019 január végén 
is folytatódtak a családi összejö-
vetelek, társalgások. Ez alkalom-
mal Táncházat szerveztek a gye-
rekeknek. A már hagyományos 
Családi Találkozóhoz a Zrínyi 
Miklós Cserkészcsapat is csatla-
kozott. A táncház a magyaror-
szági Csoóri-program támogatá-
sának köszönhetően jött létre. A 
táncoktatás a jövőben is folyta-
tódik úgy a családi összejövete-
leken, mint az óvodai és iskolai 
táncoktatáson keresztül. Alka-
lom volt ez a szülőknek is egy kis 
kötetlen társalgásra amíg a gye-
rekek táncoltak, de egyesek be-
kapcsolódtak a táncba is.

Február 16-án farsangi jel-
mezbálat szerveztek a gyerme-
keknek az Ady Endre Magyar 
Kultúrkörben. 

Ennek keretén belül a leg-
szebb jelmez kiválasztására, ér-
dekes játékokra, zenére, táncra 
is sor került. 

Mondani sem kell, hogy a 
hangulat nagyszerű volt, ami 
nem meglepő, hiszen a szülők, 
nagyszülők egybehangzó véle-
ménye szerint a kicsikkel tulaj-
donképpen minden nap farsang 
van. A zömében kiöregedő zág-
rábi magyarság számára az ilyen 
rendezvények több mint lélek-
melengetők, mert egyfajta bi-
zonyosságot sugároznak. A hor-
vát fővárosban a középkor óta 
laknak magyarok változó lélek-
számmal, hol többen, hol keve-
sebben és ez a jövőben sem fog 
változni. A gyermekfarsang már 
hagyományosan az Ady Kör és 
Zágráb Város Magyar Kisebbsé-
gi Tanácsa szervezésében való-
sult meg.
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EGYÉB RENDEZVÉNYEK

AZ ADY KÖR RENDEZVÉNYEI
SZOMBAT, MÁRCIUS 2., 17:00 ÓRA – MAGYAR TRIBÜN „A zágrábi magyarok nyelvhasználati kérdése-
iről”  Előadók: Kristina Katalinić, Baričević-Tamaskó Eszter
SZOMBAT, MÁRCIUS 16., 18:00 ÓRA – ALKALMI MŰSOR – Emlékezés az 1848-as magyar forradalom-
ra és szabadságharcra
SZOMBAT, MÁRCIUS 30., 18:00 ÓRA – ÉVES KÖZGYŰLÉS
VASÁRNAP, MÁRCIUS 31., 11:00 ÓRA – TÁNCHÁZ GYERMEKEKNEK

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelettel tájékoztatjuk a református hívőket, hogy a Tanács közreműködésével és Szenn Péter püspök 

jóvoltából minden hónapban istentiszteletet tart Zágrábban. Az időpont egyeztetése és egyéb információ 
Csányi Zsuzsától kapható a 091/4244180 telefonszámon.

Szombaton, március 2-án 12:00 órai kezdettel a Cseh Otthonban  (P. Šubić utca 20.) a Zágrábi Kisebb-
ségi Tanácsok és Képviselők Koordinációja az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából „Mesélj ne-
kem a saját nyelveden” elnevezésű programot szervez.
A programban részt vesznek az Ivan Gundulić Általános Iskola kéttannyelvű tagozata, valamint a ma-
gyar nyelvápoló tanfolyam tanulói is.

Az Anyanyelv Nemzetközi Napja

Bogányi Tibor hangversenye

Szombaton, március 2-án 19:30 órai kezdettel a Zágrábi Zeneakadé-
mia Blagoje Bersa hangversenytermében Bogányi Tibor (karmes-
ter és csellóművész) hangversenyt ad. A műsoron: Haydn: 47. G-dúr 
szimfónia, Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára gordonkára 
és zenekarra, Kodály: Galántai táncok. Belépő a helyszínen vagy az 
interneten vásárolható.

KATOLIKUS 
SZENTMISÉK 

a zágrábi Szt. Márk templom-
ban minden hónap első és 

harmadik vasárnap 8 óra 45 
perces kezdettel. 

március 3-án – kétnyelvű 
március 17-én - magyar nyelvű

 április 7-én - kétnyelvű 

A magyar nyelvű szentmisét 
Vidak atya, a kétnyelvűt 

(horvát-magyar) pedig mons. 
Pintarić atya celebrálja.


