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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Százezer embert várnak Csíksomlyóra
Több mint 110 ezer zarándok 

regisztrált Ferenc pápa június 
1-jei csíksomlyói szentmiséjé-
re, nagy részük Romániából ér-
kezik, de Magyarországról és a 
Kárpát-medence más országai-
ból is jönnek majd vendégek – 
közölték szerdán a szervezők.

A gyulafehérvári érsekség ál-
tal a pápalátogatásra létreho-
zott pontifex.ro oldal szerint 
április 22-én járt le a regisztrá-
lás határideje, addig több mint 
110 ezren jelezték szándéku-
kat, hogy részt akarnak venni a 
pápa által bemutatott misén az 
úgynevezett biztonsági terüle-
ten, ahova csak a szervezők ál-
tal megküldött ingyenes belé-
pőjeggyel lehet bejutni. A re-
gisztrációs kérelmek feldolgo-
zása folyamatban van, ez körül-
belül még másfél hétig tart.

A legtöbb zarándok, több 
mint 75 ezer személy csoport-
tal érkezik, az egyénileg, illetve 
családosan regisztrálók száma 
mintegy 34 600 fő.  

A jelentkezők közt van 362 
pap, diakónus és kispap, 161 
szerzetesnő és szerzetes, to-
vábbá 95 beteg, mozgáskorlá-
tozott személy.

A zarándokok jelentős része, 
csaknem 84 ezer személy romá-
niai, köztük lesz mintegy 1300 
csángó is. Több mint 25 ezren 
Magyarországról mennek, de 
lesznek zarándokok Felvidék-
ről, Vajdaságból és Kárpátaljá-
ról. Részvételi szándékot jelez-
tek nagyon távoli országokból 

is, így például regisztráltak Pa-
kisztánból, Ruandából, Dél-Afri-
kából, Ausztráliából, Izraelből, 
Kanadából és Namíbiából is.

A szervezők által szerdán 
Csíkszeredában tartott sajtótá-

jékoztatón – amelyről a maszol.
ro hírportál számolt be – Oláh 
Zoltán kanonok arra buzdítot-
ta a nem regisztrált híveket, 
hogy jöjjenek ők is a csíksomlyói 
hegynyeregbe, hiszen a biz-
tonsági zónán kívül is lesz hely, 
ahonnan lehet követni a szent-
misét.

Borboly Csaba, a Hargita me-
gyei tanács elnöke elmondta, 
hogy a székely megyék össze-
fogásának köszönhetően 4,3 

méter magas és 8 méter szé-
les székelykaput állítanak fel a 
csíksomlyói hegynyeregben, a 
pápai szentmise helyszínén. 

Ezt a kaput a Vámszer Géza 
Művészeti Népiskola oktatói és 

diákjai fogják elkészíteni. Kö-
zölték, hogy a szentmisét köve-
tően a nyeregben egy Márton 
Áron volt erdélyi püspök mun-
kásságáról szóló zeneművet ad 
elő a Mustármag Énekegyüttes, 
ez az előadás zárja az ünnepi 
programot.

A római katolikus egyházfő 
május 31. és június 2. között ér-
kezik Romániába, ahol Bukarest 
mellett Csíksomlyóra, Jászvásár-
ra és Balázsfalvára is ellátogat.



Röviden 

Április 16-án dr. Antall József 
(1932-1993), a Magyar Köztár-
saság első rendszerváltás utá-
ni miniszterelnöke születésének 
évfordulója alkalmából, a zág-
rábi Horvát-Magyar Baráti Tár-
saság Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanácsával közösen 
koszorúzást szervezett a 2002-
ben emelt zágrábi mellszobor-
nál.

Az emlékműnél Magyar Jó-
zsef nagykövet és Györei Ani-
ta első beosztott a Magyar 
Nagykövetség nevében helyez-
tek el koszorút, utánuk pedig 
Szendröi László alezredes, kato-
nai attasé és Ljiljana Klašnja asz-
szony, Milan Bandić főpolgár-
mester személyes kiküldötje kö-
vetkezett. 

A zágrábi magyarok nevében 
Balázs-Piri Zoltán, Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsá-
nak elnöke, Ranogajec Komor 
Mária, az Ady Endre MKK elnö-
ke és Šehtel-Molnár Annamária 
a HMTMT tagja helyeztek el ko-
szorút. 

A kaposvári és a zágrábi 
Horvát-Magyar Baráti Társaság 
elnökei a közös koszorú elhelye-
zése után együttműködési szer-
ződést írtak alá.

Antall József néhai magyar 
miniszterelnök zágrábi emlék-
művét 17 évvel ezelőtt állított 
fel a horvát fővárosban a helyi 
magyar közösség. Ez a zágrábi 
Antall József utcában felállított 
mellszobor Magyarországon kí-
vül az egyetlen köztéri Antall Jó-
zsef-szobor a világon. 

Koszorúzás az Antall-szobornál

Március 29-én Kovács Lea, 
Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsának tagja az Iso 
Velikanović Díjazó Bizottság kü-

lön dícséretében részesült Bor-
bély Szilárd verseskötetének 
fordításáért. A kimagasló mű-
fordítói munkáért kiérdemelt  

Iso Velikanović díjat az idén 
tizenödször ítélte oda a Műve-
lődési Minisztérium a Díjazó Bi-
zottság javaslatára.



Közgyűlés a Körben

Családi nap 

Húsvéti reggeli

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa valamint az Ady End-
re Magyar Kultúrkör kezdeménye-
zésére vasárnap, március 31-én is 
folytatódtak a családi összejövete-
lek, társalgások. Harmadik alkalom-
mal szerveztek Táncházat a gyere-
keknek . A már hagyományos családi 
összejövetelhez a Zrínyi Miklós Cser-
készcsapat is csatlakozott. A tánc-
ház a Csóori programtámogatásnak 
köszönhetően beindított táncok-
tatás eredménye, amely jövőben is 
folytatódik a családi összejövetele-
ken, illetve az óvodai és iskolai tánc-
oktatás részeként. 

Szombaton, 2019. március 
30-án megtartották az Ady End-
re Magyar Kultúrkör 2019. évi 
rendszeres beszámoló Közgyű-
lését a Kultúrkör székhelyén. 

A beszámolók megvitatása 
és elfogadása után a közgyűlés 
elfogadta az eddigi titkár és el-
nökségi tag felmentését kinek 
helyére új titkár és elnökségi 
tagot nevezett ki. A Közgyű-
lés megvitatta a Kultúrkör ter-
vezett tevékenységeit is a kö-
vetkező időszakban. A Közgyű-
lésen jelent volt Jankovics Ró-
bert is, a magyar kisebbség kép-
viselője a Horvát Száborban.

Április 21-én, a húsvét vasár-
napi szentmise után, Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsa 
és az Ady Endre Magyar Kultúr-
kör az idén is megszervezték a 
már hagyományos húsvéti reg-
gelit a zágrábi magyar közös-
ség részére. Az ünnepi reggelit, 
a sonkát, tojást a Tanács biztosí-
totta, a többi inyencséget pedig 
a körtagok készítették. A hagyo-
mányőrzés a gyakorlatban igen 
kellemes szórakozás is lehet, a 
terített asztal mellet mindjárt 
szebbnek tűnik az élet .
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Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben
MÁJUS 5., VASÁRNAP, 10 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT – Nyílt nap az Ady Körben a  Zágráb Város Ma-

gyar Kisebbségi Tanács tagjainak választása alkalmából
MÁJUS 12., VASÁRNAP, 17:00 ÓRA – Anyák napi rendezvény
MÁJUS 18., SZOMBAT, 18:00 ÓRA – Balázs Árpád zenei est – Az  Ady Kör zenei szakcsoport-

jának és Vegyeskarának műsora. Kérjük a Kör tagjait, hogy járukljanak hozzá a kínálat gazdag-
ságához.

MÁJUS 19., VASÁRNAP, 11:00 ÓRA – Családi nap a Bundekon
MÁJUS 26., VASÁRNAP, 17:00 ÓRA – Társasjáték a Körben. Szervező: Nagy Emese Dóra (tel.: 

091/383-9981)

A Kormány kiírta a kisebbségi választásokat , melyek május 5-én, vasárnap lesznek megtartva. Ezen 
a napon választhatunk új kisebbségi tanácstagokat és kisebbségi képviselőket megyei és városi szin-
ten. A választáson csak azok vehetnek részt, akik a vállasztópolgárok listáján magyarként vannak nyil-
vántartva. A zágrábi három magyar egyesület (Ady Endre MKK, Horvátországi Magyarok Tudomá-
nyos és Művésuzeti Társasága és a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat) egy közös, előzetesen egyeztetett 
listát fognak leadni Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa tagjainak megválasztására.

Kisebbségi választások 2019.

1. BALÁZS-PIRI ZOLTÁN; 
2. CRNJAC KORNÉLIA; 
3. CSÁNYI ZSUZSA; 
4. DRAGANIĆ HAJNALKA; 
5. DŽEBA MÁRTA; 
6. GUZSVÁNY JÓZSEF; 
7. KALAPIS RÓKUS; 
8. KOISS LÁSZLÓ; 
9. KOVÁCS BEÁTA; 

18. SEKEREŠ RUKAVINA ANA; 
19. SELMAN MARIANN; 
20. SVAGUŠA MARTA KATALIN; 
21. SZABÓ MARGIT; 
22. SZIROVICZA LAJOS; 
23. ŠEHTEL MOLNÁR ANNAMÁRIA; 
24. VARGA ATTILA; 
25. VARGA TIBOR; 

JELÖLTEINK:

FELHÍVJUK A ZÁGRÁBI MAGYAROKAT, HOGY MINÉL NAGYOBB SZÁMBAN 
JELENJENEK MEG A SZAVAZÓHELYEN! (LAGINJINA 11.)

10. KOVÁCS FERENC; 
11. KOVAČ MAGDOLNA; 
12. KUGLI KÁLMÁN; 
13. LITTVAY TIBOR; 
14. NAGY VARJAS JULIANNA; 
15. PETKOVIĆ ESZTER; 
16. PETRIK JÓZSEF; 
17. RANOGAJEC FERENCNÉ; 

Katolikus szentmisék a zágrábi Szent Márk templomban minden hónap első és harmadik vasárnap-
ján (május 5-én, majus 19-én és június 2-án ) 8 óra 45 perces kezdettel.

Református istentisztelet a zágrábi Református Egyházközség imatermében (Našička 20, Zágráb) 
minden hónap második és negyedik vasárnapján (május 12-én és május 26-án) 17:00 órai kezdettel.

A Zágrábi Kisebbségi Koordináció vasárnap május 18-án, 9:00-17:00 óra között  Gulyásfőző vetél-
kedőt szervez a Jockey klub¬ban (Karlovačka cesta 80 K). Egész napos szórakozás, sportjátékok, 
kultúrprogramok. Egyéb információk és jelentkezés Balázs-Piri Zoltánnál  (091/2449222)

ÉRTESÍTÉSEK

MAGYAR EST  – szombat, június 1. (19:00-01:00 óráig) – jelentkezés Szekeres Péternél (098/484974)
Helyszín: Hotel International (Zágráb, Miramarska 24.)  Részvételi díj: 150,00 kuna


