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Türelem rózsát terem...
             
A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör büszke lehet arra, hogy a Horvát Köztársaság egyik legrégebbi kisebbségi érdekű 

művelődési szervezete. Régen, 1932-ben alakult, amikor sokan még nem is léteztünk. Hogy milyen volt az számos even át, 
közelebbről olvashatjuk Tóth Tibor tollából keletkezett “Ismét számot adunk” c. monográfiában, melynek az ünnepi bemuta-
tása a Kör 75. évfordulójának megünneplésén volt. Olvashatjuk például, hogy az elmúlt négy évben egy igazi kis dráma zajlott 
le az Ady Endre MKK kilakoltatásával kapcsolatban, amelynek a vége mégis boldog lett. Ezekről a Közlöny első számaiban is 
olvashattunk. Sok mindent említettünk, többek között azt is, hogy 2007-ben a Horvát Köztársaság, illetve maga az államfő 
közbejárására kaptuk meg az új helyiségeket, hogy a Kör új elhelyezése nagyon jó, de a helyiségek az előző hét évben üresek és 
szánalmas állapotban voltak. Hiába igyekeztek megtalálni valakit, 
aki rendbe hozná a helyiségeket, ezért a Kör tagjai úgy döntöttek, 
felgyűrkőznek, és nekiállnak maguk a helyiségek üzembe helyezé-
séhez. Saját erőfeszítésnek köszönhetően és egy család készségé-
nek, hogy az alapos felújításhoz és berendezéshez szükséges pén-
zt kölcsönadja, tavaly a helyiségek egy új és reprezentatív fényben 
jelentek meg, és így a zágrábi magyarok illően várhatták be ven-
dégeiket  2008 májusában megtartott évfordulón. A jeles vendé-
gek között jelen volt Zágráb, valamint Budapest polgármestere is, 
Milan Bandić és Demsky Gábor, akik azon alkalommal megigérték, 
hogy segítenek a Kör felújítási költségeinek a visszatérítésében. 
Nem először volt az, hogy politikai személyek a Kör látogatása 
közben valamit megígértek, viszont ez most nem egy üres ígéret 
volt. E hó közepén Zágráb Városa a felújításra szánt összegnek 
egy részét átutalta, amivel Milan Bandić polgármester teljesítette 
ígéretét. Most Demsky Gábor Budapest főpolgármestere van so-
ron, aki már értesült erről, a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör 
működésének szempontjából igen jelentős eseményről. 

Ezen alkalommal is nyilvánvalóvá vált, hogy Milan Bandić szava nem csak protokoláris közhely, és hogy minden zágrábi 
polgárhoz van érzése, nemzetiségétől függetlenül, hogy igyekszik segíteni, és őszintén tartja fontosnak azt, hogy a városban 
mindenki jól érezze magát, sőt, hogy büszkén vallja, hogy Zágráb polgára. Nekem megdöbbentő, hogy ilyen sokáig kellett várni 
arra, hogy mi, magyarok, büszkén mondhatjuk, hogy egyre több gyerek van a magyar óvodai csoportban, diák a kétnyelvű is-
kolában, fiatal aktív tag a Körben, és hogy annak ellenére, hogy napról napra kevesebben vagyunk, mélyen bízunk abban, hogy 
egy szép napon az Ady Endre MKK 100. évfordulóját is megünnepeljük. Ezért csak köszönetet mondhatunk, és megígérhetjük, 
hogy mindenfelé hirdetjük azt, hogy van egy város, amely a mi otthonunk, és a neve Zágráb.                                        Szekeres Péter

                                               
Menjünk el szavazni!

A Horvát Köztársaság Kormánya kihirdette a helyhatósági és polgármesteri, illetve megyei tanácsok, főispánok és a Zágráb 
polgarmesteri választást. 

A helyhatósági választások 2009. május 17 -én - vasárnap- lesznek megtartva. 
A járási elöljárók, polgármesterek, főispanok és Zágráb Város polgármestere közvetlen kerül kiválasztásra, titkos szavazás-

sal, négyéves mandátumra. 
Hogy a polgárok  megvalósíthassák szavazati jogukat, a szavazópolgárok névsorában kell hogy legyenek bejegyezve. Ezért 

felhívjuk szavazópolgárainkat, hogy ellenőrizzék le beírt adataikat, illetve pontosan van-e beirva például a neve, a lakcíme. a 
nemzetisége.  A bejegyzett adatok intereneten is - személyi szám és vezetéknév magadásával - ellenőrizhetők a Központi Ál-
lami Közigazgatósági Hivatal honlapján: www.uprava.hr /popisi birača/. 

T- Mobile hálózaton keresztül is - SMS üzenettel - ellenőrizhetők az adatok, meghozzá úgy, hogy üzenetben leírt személyi 
számát elküldi az 54 54 telefonszámra. 

Az adatok bejegyzési -,pótlási-, vagy módosítási kérelmét, az illetékes közigazgatási hivatalnak személyesen vagy írás-
ban, levélben vagy faxon megteheti. A közigazgatási hivatalok címe a www.uprava.hr. honlapon található. Amennyiben a 
nemezetisége tévesen van beírva, személyesen kell adnia nyilatkozatot nemzeti hovatartozásáról az illetékes közigazgatási 
tisztviselőnél vagy az anyakönyvezetőnél. A nemzetiségéről szóló, vagy a változásáról szóló - közjegyző által hítelesített - nyi-
latkozatot az illetékes közigazgatási hivatalnak személyesen vagy postán is el lehet eljuttatni..  



Ingyenes magyarok közti informálási rovat 
foglalkozásokról, válalkozásokról, szolgáltatá-
sokról, iparosüzletekről, kínálatról-keresletről

Közlönyünk e számtól kezdve elindít egy rovatot amely at-
tól függően mennyi érdekelt tart majd igényt rá, különböző 
kínálat-kereslet, szolgáltatási, eladási, iparosi, válalkozási és 
egyéb információkat fog közölni az érdekeltek kívánságainak 
megfelelően. 

Ugyanis az ötlet az, hogy zágrábi magyarok minnél jobban 
megismerkedjenek azzal amit zágrábi magyarjaink mint ér-
telmiségiek, iparosok, kereskedők, válalkozók, szóval mint te-
vékeny emberek képesek nyújtani az ilyen területekről valamit 
igénylőknek. Ezért éljenek a lehetőséggel, jelentkezzenek e 
rovatban különböző kínálataikkal, igényeikkel, hiszen nem 
kerül semmibe és lehet, hogy kifizetődik majd, és ha nem is, 
legalább jobban megismerjük egymást. 

Várjuk-adjanak hírt magukról, meg fogjuk jelentetni.

Munka, dolgozni otthonról, hasznos linkek

  Minden Közlöny számunkban közreteszünk egy pár hasz-
nos linket ahol érdeklődni lehet munka után, távmunka, mel-
lékállás vagy mellékjövedelem után, nem azért mintha Ön 
nem tudna maga is ilyen címekhez jutni, hanem azért is hogy 
esetleg az Ön vagy mások visszajelzése útán rámutathassunk a 
jó vagy kevésbé jó címekre másoknak, ezzel időt és fáradozást 
spórolni meg nekik, illetve esetleg jó tippet adva nekik.

Eben a számban néhány magyar honlapot ismertetünk:
www.WEB-iroda.hu 

távmunka, mellékállás, mellékjövedelem lehetőség, különösen 
németül tudóknak

www.jobpilot.hu  
sokezer munkahely, munkalehetőség

www.gyermeksziget.hu 
bebiszitter állási lehetőségek

Tallózás innen-onnan -  Tudták-e hogy ?                   válogatta: Torma László

laslo.torma@zg.t-com.hr

Egyéb hasznos linkek (web címek)

Ha esetleg valahol ingatlanja van amelyet ki akar bérelni, 
és ezt hirdetni akarja, akkor talán hasznos lehet Önnek a 
következő link, amely évi 300 kn-ért, kínál reklámszolgálatot 
ingatlanok kibérlésére:

www.croatiaapartments.net/prijava_apartmana/

Ha építeni akar valamit, és érdeklik az építkezési felté-
telek egy konkrét telken (pedig kell hogy érdekeljék), akkor 
mérvadó szakemberektől kaphat minden kérdésére feleletet 
a következő linken:

www.urbanizam.hr

Április 18-ától kezdve mindenkinek szabadon áll ren-
delkezésére a következő link, amelyen informálhatja magát 
az érdekelt a nyitott ún. nyilt pályázatokról, amelyeket 
az állami szervek és mindenki olyan aki erre köteles, ír ki. 
Válalkozóinknak ez talán érdekes lehet:

www.ponuda-jn.nn.hr

MI AZ EE-HULLADÉK 

Az elektromos és elektronikai hulladék (EE-hulladék): elektromos 
és elektronikai hulladék-felszerelés beleértve az összetevő részeket 
(alkatrészeket), amelyek a gazdaságban (iparban, kézműiparban és 
hasonló) keletkezik, valamint a háztartások EE-hulladéka, illetve a ház-
tartásokban vagy gyártó- és/vagy szolgáltató üzemekben keletkező 
elektromos és elektronikai hulladék-felszerelés, amikor az a háztartási 
EE-hulladékhoz hasonló típusú és mennyiségű. 

Elektromos és elektronikai felszerelésnek és berendezésnek (EE-
felszerelés) minősül minden olyan termék, amelynek szabályszerű 
működése az elektromos energiától, vagy elektromágneses tértől 
függ, továbbá az a felszerelés is, amely elektromos energia gyár-
tására, szállítására és mérésére, valamint az elektromágnese tér erejé-
nek mérésére szolgál, és rendeltetésszerű használatakor a feszültség 
nem haladja meg az 1.000 V-ot váltakozó áramnál, és az 1.500 V-ot 
egyenáramnál, és nem foglalja magába a csomagolóanyagokat.

Az EE-hulladék gyűjtésére felhatalmazott személy (gyűjtő) az a 
természetes vagy jogi személy, amely a Hulladékról szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban rendelkezik az EE-hulladék gyűjtésére 
való felhatalmazással és EE-hulladék gyűjtési koncesszióval ren-
delkezik. Ez Horvátországban a FLORA VTC d.o.o. cég. 

Az EE-hulladékkal való gazdálkodás célja az elektromos és elek-
tronikai hulladék különálló rendszerének felállítása a hulladék újra-
hasznosítása és kezelése, valamint a környezet és az emberi egészség 
védelme érdekében. 

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI FELSZERELÉS TÍPUSAI

1. Nagy háztartási berendezések
2. Kis háztartási berendezések
3. IT és telekommunikációs felszerelés
4. Szórakozásra szánt közhasználati felszerelés
5. Világítási felszerelés
6. Elektromos és elektronikus szerszámok (a nagy, mozdulat-
lan ipari szerszámok kivételével)
7. Játékok, szórakozási és sportfelszerelés
8. Egészségügyi berendezések (implantátumok kivételével)
9. Felügyeleti és vezérlőműszerek
10. Önkiszolgáló készülékek

Az Ön részére az EE-hulladék elszállítása DÍJTALAN!

Ingyenes telefon: (nem hívható mobilról) 0800 444 110
munkaidő: 08 - 16 óráig

SMS-sel a következő hívószámra: 098 444 110
e-maillel:  prijava@eeotpad.com

 Kedves olvasó, kapcsolódjon be Ön is ebbe a rovatba, 
örömmel fogjuk leközölni levelüket. 

Különösen kérjük, irják meg véleményüket a Közlönyről, 
adjonak javaslatot, ajánlatot, hozzászólást, stb. 

Jelezzék mit szeretnének itt olvasni, miröl kívánnak 
tájékoztatást, mert ez a Közlöny a Maguké. Szándékunk 
minnél teljesebb tájékoztatás, de ez az Önök visszajel-
zésük nélkül lehetetlen. 

Minden levélre vagy e-mailra válaszolunk.



Könyvbemutató és hangverseny 

MEGTÖRTÉNT
Megkoszorúzták József  Antall emlékművét

Április 8-án, a Magyar Köztársaság első rendszerváltás utáni miniszterelnöke  - Antall József  - születésének évfordulója 
alkalmából, a zágrábi Horvát-Magyar Társaság, a budapesti Magyar-Horvát Baráti Kör és Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanács, közös koszorúzást szerveztek a 2002-ben felavatott zágrábi emlékműnél. 

Az idén is több jeles vendég fogadtak el a meghívást, köztük Zágráb polgármester Milan Bandić és Budapest főpolgármestere 
Demszky Gábor kik ez alkalommal újbol megerősítették nem 
csak a két nép, hanem a két főváros jó baráti kacsolatát. Jelen 
volt Csóti György,  Magyar Köztársaság volt  Horvátországi 
nagykövete és a budapesti Magyar Horvát Baráti Kör elnöke, 
kinek köszönhetjük   Antall József mellszoborának felállítását. 
A rendezvényt megtísztelte jelenlétével Nógrádi László volt 
magyar közlekedési miniszter, Lenti város polgármestere, 
Györkös Péter, Magyar Köztársaság rendkívüli és felhatalm-
azot nagykövete, valamint zágrábi nagykövetseg első tanács-
osai Magyar József és Jósvai Lívia. 

Az egybegyülteket köszöntötte Detoni Xenia, a Horvát 
– Magyar Társaság elnöke, alkalmi beszédet pedig az idén 
Milan Bandić mondta. Beszédében smét köszönetet mondva 
nem csak József Antallnak és kormányának, hanem az egész 
Magyar népnek a kilencvenes években tett tamogatásért és 
segítségért, amelyet a honvédő háboru idején adtak Horvátországnak és megköszönte a két baráti társaság, a zágrábi Ady 
Endre Magyar Kultúrkör és a Zágráb Varos Magyar Kisebbségi Tanács tagjainak törekvéséit a horvát-magyar kapcsolatok 
ápolásában és gyarapításában, amely  valamennyi területen tapasztalható. 

A rendezvány végén, a két polgármester, valamint a Magyar Nagykövetség, a Zágráb Város  Magyar Kisebbségi Tanács, 
Országos Magyar Kisebbségi Tanácsok és Képviselők Koordináció, a Magyar-Horvát Baráti Kör, a Horvát-Magyar Társaság, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör és a  Zrinyi Miklós Cserkészcsapat képviselői elhelyezték koszoróikat a mellszobornál. 

Tóth Imre (1943-2009)

Rövid, súlyos betegsége 
után aprilis 28-én hunyt el 
tisztelt barátunk, az Ady- kör 
tagja, Tóth Imre.

Adán született, tanult és 
dolgozott, mint okleveles gé-
pészmérnök és közgazdász. 
Sikeres munkája révén dip-
lomata lett és 1998-2002 
között Budapesten volt kikül-
detésben.

1985-óta aktívan részt 
vett az Ady Endre MKK  és 
a zágrábi magyarság éle-
tében. A válságbizottság el-
nökeként mindent megtesz 
az új székhely megszerzése 
érdekében, majd később a 
programok szervezésében.

Emlékét megőrizzük, nyu-
godjek békében!

inIN MEMORIAM

Ezt követően magyar 
szerzők műveit felvonultató 
komolyzenei és operett pro-
gramra kerül sor, melyben Ná-
meth Géza hegedűművész és 
leanya Németh Anikó előadó 
művész léptek fel. 

A közönség soraiban, a 
színes és kellemes zeneszá-
mokat Milan Bandić, Zágrab 
polgármestere is figyelem-
mel végighalgatta és nagy 
tapsal jutalmazta. 

A hangvesenyt követő 
társalgáson, elhangzott, hogy 
máskor is Budapest város 
jeles művészeket fog szere-
peltetni az Ady-körben.                    Budapest város jeles művészei

Demszky Gábor, aprilis 8-án a zágrábi Ady Endre Mag-
yar Kultúrkörben személyesse mutatta be Keleti Éden című 
könyvét.

A könyvismertetés első részében, amelyet Detoni Xenia 
műfordító vezette,  a főpolgármester úr a családi képeket 
mutata be Power Point-os előadásban, illetve ismertette mi 
indokolta, hogy családja történet könyvbe foglalja és milyen 
kutatásokat hajott végre annak elkészítése során. 

A jelenlévőket beavatta sok ismeretlen intim csaladi titok-
ba és történelmi érdekeségbe, mind például az hogy Monar-
chiából  Kirgisztánban  szervezett tömeges kivándorlások is 
voltak. Megdöbentú volt halgatni, milyen reményekkel in-
dultak útnak az emberek és milyen kiábrándulásban volt ott 
részük. 



Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága

Cím: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda@zg-magyar.hr   MBS: 1795040   
honlap: www.zg-magyar.hr

Megjelenik havonta 1000 példányban

Május 8-án, pénteken, 
19:00 órakor a zágrábi  Ady 
Endre Magyar Kultúrkör  na-
gytermében a Horvátországi 
Magyar Kultúrhét nyitóren-
dezvénye,  az  “Élet – Művészet  
című képzőművészeti  kiál-
lítás megnyitója. A rendez-
vény társszervezői a Magyar 
Egyesületek Szövetsége és az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör. 
A kiállításon horvátországi 
magyar képzőművészek  alko-
tásai lesznek láthatók.

A képkiállítás megtekínthető 
 május 8-án  20:00 óráig, 
10-én 10-11: 30, 17-19:30 
11-én 17:00 -19:00 óra között
12-én 18:00- 20:00 óra között
13-án 17:00 -19:00 óra között
14-én 18:00 -20:00 óra között
        A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓK - ÉRTESÍTÉSEK - FELHÍVÁSOK

Május 10-én, vasárnap, 
16:00 órakor a zágrábi  Ady 
Endre Magyar Kultúrkör  
nagytermében, a szokásos 
gyermekfoglakozási délután, 
18:00 órakor pedig „Anyák 
napja a Körben”  A műsorban 
fellépnek a magyar óvodai 
csoport tagjai, valamint a 
kéttannyelvű általános isko-
lai tagozat és az anyanyelvá-
polásban részesülő csoport 
tanulói. A műsoron szeretet-
tel várunk mindenkit, nem 
csak az anyukákat és a nagy-
mamákat.

Május 15-én, pénteken, 
19:00 órakor a zágrábi  Ady 
Endre Magyar Kultúrkör  
nagytermében, a Horvá-
tországi Magyar Tudomán-
yos és Művészeti Társaság 
és a Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi  Tanácsa közössen 
szervezik,  Zágorec-Csuka Ju-
dit „A Zrínyiek nyomában” 
című könyve horvát nyelvű 
fordításának bemutatóját .

A könyvet és fordítását 
személyessen a Lendvárol 
érkező szovéniai magyar 
szerző mutatja be.

Tagságunk javaslatára a Kultúrkör vezetősége június első 
szombatját a Kultúrkör Napjává nyilvánította, és a tagok ta-
lálkozóját szervezi meg. 

Az idei rendezvényre a Kultúrkörben kerül sor 2009. június 
6-án az esti órákban

A jelentkezési űrlap és a jelentkezés, szerdán 17:30 és 19:30 
óra között, vagy a Körben tartott műsorok után kapaható, il-
letve megtehető.

Május 8-án, pénteken, 
20:00 órakor a zágrábi  Ady 
Endre Magyar Kultúrkör  
nagytermében, a filmklub 
keretein belül a havi vetítés 
során: Dárdai István és Szalay 
Györgyi „Az emigráns” című – 
Márai Sándor naplója alapján 
készített – filmjét mutatjuk 
be.

Az emigráns alapvetően 
San Diegóban játszódik, de 
archív felvételeket is látunk az 
egykori Budapestről, illetve az 
öregkori évek ellenpontjaként 
az Itáliában töltött ifjúkori él-
mények is felidéződnek. A két 
főszereplő, mindent megtesz 
azért, hogy kedvet kapjunk a 
Márai-életút, de még inkább 
az alkotói életmű jobb megis-
merésére.

Tisztelt kisgyermekes anyukák, vagy jövendőbeli 
szülők, ez a felhívás Önöknek szól.  

Minden szülő rácsodálkozik kisbabájára. Legfőképpen 
arra, hogy milyen okos. De vajon hol vannak a kisbaba tanítás 
határai? Mikortól ért meg minket a kisbaba? Hány hónapos 
korában érdemes tudatosan is tanítani, nemcsak a minden 
napok dolgaira, hanem mondjuk olvasni, számolni?

Szeretnéd, ha intelligens lenne a gyermeked és játék 
lenne számára a tanulás? Szeretnéd, ha magabiztosan kiegy-
ensúlyozottan tekintene a világba és jó kapcsolatokat tudna 
építeni másokkal? Fedezd fel, milyen módszerekkel, játékok-
kal lehet! Magyarországon már sok szülő sikeressen alkalmaz-
za a megtanultakat, ezért

OKOSBABA szeminárium 
kerül megszervezésre 

május 16-án szombaton 
az Ady Endre Magyar Kultúrkörben

A   szeminárium reggel 9 órakor kezdődik és kb.4-5 órán 
keresztül tart. Ez egy intenzív kurzus, amelyen a Doman 
módszeren alapuló, de már módosított, saját tapasztalatok-
kal bővített OkosBaba programot tanítja Vankó Magdolna, 
Budapesti előadó.

Mit kínál az OkosBaba program?
Ez egy olyan módszer, melyben a közös játékkal tudást is 

adhatsz gyermeked kezébe. Olyan soha vissza nem térő já-
tékos lehetőségeket, mellyel gyermeked megtanulja szeret-
ni a tanulást. 

Kihasználhatod gyermeked vele született képességeit: 
a kíváncsiságot, a mennyiséglátást, azt, hogy a kicsik még 
képesek anyanyelvi szinten elsajátítani idegen nyelveket. 
Lehetőséget kapsz arra, hogy még időben felfedezhesd, 
miben tehetséges szemed fénye, mi az, ami iránt érdeklődik. 
Egy olyan programot kapsz a kezedbe, melyet útmutatá-
sunkkal te szabhatsz gyermeked igényeire.  

Az előadáson többek között szó  lesz arról, miként nevel-
hetünk több anyanyelvű  gyermeket, hogy tudjuk kihasznál-
ni a veleszületett mennyiséglátási képességét, és miként 
növelhetjük meg lexikális tudását, úgy hogy közben mindez 
számára csak játék marad.

A világon több tízezer szülő alkalmazza, vagy alkalmazta 
a módszert, ami a napi időből mindössze tíz percet vesz igé-
nybe.

A  szemináriummal kapcsolatos információk es jelentkez-
es: anett.marendic@gmail.com e-mail cimen vagy 091 727 
1658 telefonszámon kaphatók, a jelentkezeseket csak korla-
tozott szamban van lehetosegunk elfogadni. 

Az előadó  honlapja: www.vankomagdolna.hu

Megkezdődtek az íratkozások a zágrábi általános iskolákba. Az Ivan Gundulić Általános Iskola kéttannyelvű tagozata 
is tárt ajtókkal várja az érdeklődő kisiskolásokat. Mindenkit aki szeretné elsajátítani, vagy bővíteni magyar nyelvtudását nagy 
szeretettel üdvözölünk iskolánkban,ahol kislétszámú osztályokban folyik a munka. 

Az érdeklődők bővebb információkat az iskolában Gundulićeva 23a, vagy  4854186 telefonszámon, illetve Draganić Hajnal-
ka tanítónőnél (tel.: 091 3844551) kaphatnak. Az íratkozáshoz szükséges orvosi vizsgálatot a Runjaninova 4.szám alatt található 
iskolaorvosi rendelőben kell elvégezni dr. Velimira Madunić Zečić orvosnőnél. Jelentkezni a 4843818 telefonszámon, lehet 
páros napokon 8-12, páratlan napokon 14-18 óráig. 


