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Augusztus 20.  - A Magyarok nemzeti ünnepe

             
Magyarország nemzeti és állami ünnepe – I. István király szentté avatásának évfordulója, az államalapító Szent István király 

ünnepe, az Új Kenyér ünnepe, valamint 1949 és 1989 között a Magyar Népköztásaság Alkotmányának hivatalos állami ünnepe. 
A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 2.§-a alapján az Országgyűlés hivatalos állami ünneppé 
nyilvánította.

A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy egy 
nép nemzeti összetartozását ünnepli. Nem egyezik meg a nemzeti emléknappal. A 
legtöbb országnak egy nemzeti ünnepe van egy évben, más országoknak több is. 
A nemzeti ünnep legtöbbször azon a napon van, amikor az adott állam vagy tar-
tomány elnyerte függetlenségét. Más esetekben az ország védőszentjének napja 
vagy kiemelkedő történelmi esemény válhat nemzeti ünnepnappá. Az állami élet 
szempontjából kiemelkedő nemzeti ünnepüket az egyes országok törvényben 
lefektetett állami ünnepként ünnepelik meg. A nemzeti ünnep fontossága és az 
ünneplés mértéke országonként eltérő. 

I. (Szent) István király (eredetileg Vajk, kb. 975., Esztergom[1][2] – 1038. augusz-
tus 15., Székesfehérvár vagy Esztergom-Szentkirály[3][4][5]) az első keresztény mag-
yar király, aki a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton 
hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek 
szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar 
államot és az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. 
Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság 
magyarországi kezdete is.

István egész uralkodását az ország belső egységének a megteremtése, illetve a 
kereszténység elterjesztése jellemezte. Ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően 
békére törekedett a szomszédaival, Gizellával kötött házassága is ezt a célt szolgálta 
és II. Szent Henrik uralkodása alatt ez a dinasztikus kapcsolat biztosította is a békét a Német-római Birodalommal. A korszak 
másik nagyhatalmával, a Bizánci Birodalommal is békés kapcsolatokra törekedett, ezt támasztja alá, hogy bizánci szövetségben 
részt vett egy 1018-as bolgárok elleni hadjáratban. 

Istvánnak közvetlenül trónra kerülése után is meg kellett küzdeni ellenfeleivel, ám hogy a megszerzett területeket egybe 
tudja tartani és megfelelően tudja azokat működtetni, törvényeket kellett hoznia. Két törvénykönyvét ismerjük. Az első nem 
igazi törvény, hanem úgynevezett királytükör. A másodikat uralkodása vége felé vagy nem sokkal a halála után foglalták írásba.  
A törvény megalkotása német mintára történt, de a cikkelyekben a sajátos magyarországi viszonyokat is figyelembe vette. A 
kereszténység megerősítésére, az egyházi tulajdon védelmére törekedett, második törvénykönyvének 34 törvénycikke például 
arról rendelkezik, hogy minden 10 falunak egy templomot kell építenie és papját eltartani. De kötelezővé tette a misére járást 
is vasárnaponként. István törvényei a tulajdonviszonyok átalakítása érdekében megváltoztatták az öröklésre vonatkozó addigi 

magyar szokásokat is, védve ezáltal a magántulajdont, illetve megszüntetve a levirátust.
Megszervezte az udvar adminisztratív szervezetét, megalapította az új királyi székhelyet, 

Székesfehérvárt. Megkezdte a pénzverést és kivetette az első adókat. Míg az államalapításig külföl-
di pénzeket, de leginkább állatpénzt (tinót) használtak, most a fő forgalmi pénz az ezüstdénár lett. 
Megszüntette a vérségi alapon felépült társadalmi rendet és területi alapra helyezte az igazgatást. 
Ezzel elérte a nomád népek letelepedését és földművelő tevékenységből való megélését, tehát 
nemcsak politikai változás következett be, hanem jelentős életmódváltozáson is keresztülment a 
magyar nép. A földek nagy része királyi birtok lett, amelyekből adományokat és ezen felül tisztsé-
geket (ispánságokat) juttatott híveinek. 

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt 
koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. 
századtól napjainkig. A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és jogokkal foglalkozó Szentkorona-tan 
szerint a magyar alkotmányosság alapja volt az Anjou-kor végétől egészen a második világháború 
végéig. A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a Szent Korona. 
Horvátoszág is 1918-ig a Magyar Szent Korona országaihoz tartozott.   

                                                                                                                 Szekeres Péter

Szent István király és Boldog Gizella 
királyné szobra Veszprémben,

Szent Korona



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

Közlönyünk  elindít egy rovatot amely attól függően mennyi 
érdekelt tart majd igényt rá, különböző kínálat-kereslet, szol-
gáltatási, 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.

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

laslo.torma@zg.t-com.hr

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

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

Minden levélre vagy e-mailra válaszolunk.

Ismerik-e Sajó Sándor-Magyarnak lenni-versét

A vers elég hosszú, ezért itten csak közlünk néhány sort.

„Magyarnak lenni, tudod mit jelent,
 Magasba vágyvatengni egyre lent,
 ...
 S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni,
 Egymást vádolni, egymást marcangolni !
...
 Én népem ! múltba vagy jövőbe nézz:
 Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz !”

Hasznos linkek

Ime újabb néhány hasznos link illetve web cím, amelyeken 
érdekes adatok találhatók:

www.jobline.hu 
– állásajánlatok, álláskeresési lehetőség

www.mernokujsag.hu 
– a műszaki értelmiség vezető orgánuma

www.ingatlanmenedzser.hu 
– ingatlanügyi link, keresés, ajánlat, magánszemélyeknek                                                    
ingyenes hirdetés

http://techline.hu/kiprobaltuk/20071212_szotar.aspx - in-
gyenprogram, sok szótár egy programban, értelmező szótár, 
férfi és női nevek gyüjteménye, több tucat különféle szótár

www.hirlista.hu – 60 magyarországi hírforrás 11 rovatából 
csemegézik. Közel 200 hír naponta a legkülönbözőbb témák-
ból és területekről

Rejtett igazság !-Tilos tudás !

 Tudták e hogy  2001. május 9-én  Washingtonban, 
az USA Nemzeti ujságírói klubban, történt meg először, hogy 
a TV közvetítése révén, milliós nyilvánoság előtt, kb. két órát 
tartó konferencián, a dr.Steven Greer által  megalapítot CSETI 
(Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence ) szervezé-
sében, kb. 20-25 minden kétségen kívüli, hiteles tanú tanús-
kodása mellett, nyilvánosságra lett hozva, hogy a Földön 
kívülrül jött ürhajók és ürhajózók létezése nem mese és nem 
szenzációkra éhes egyének agyában született hayugságok, 
hanem tényleges, bizonyítható és bebiyonyítot tény, amit 
egy nemzetközi titkos társaság mindeddig a nyilvánoságtól 
rejtve tart, és az eddig szerzet tudást a ledöntött  UFO-ból il-
letve az  ürlátogatókkal  való kontaktusokból, syigórúan mint 
tilos dolgot kezel, habár eggyes adatok szerint többek között 
olyan dolgokról van szó amivel a Földön a foszil eredetű 
tüzelőanyagokat teljesen mellőzni lehetne.
 Akit e téma jobban érdekel, feltétlenül el kellene hogy 
olvassa dr.Steven Greer-Skrivena istina-Zabranjeno znanje, 
című könyvét, amely 2008.-ban a TELEdisk kiadásában jelent 
meg. Vagy látogasson el a www.cseti.org web oldalra.

Magyar gyógyszerek

 A www.culevit.hu  web oldalon részletes leírást 
találhat az érdeklődő egy új, állítólag hatásos túmorelleni 
gyógyszerről, amely ún. passzív túmorellenes védelmi rendsz-
er. Dr.Kulcsár Gyula biokémikus többéves kutatómunkájának 
az eredménye ez az új gyógszer. Továbbá megemlítjük 
még az AVEMAR nevű illetve sokkal olcsóbb változatában 
a SZENT GYÖRGY PORT, amelyek szintén két magyar gyó-
gyszer, amelyekről a Google keresőben illetve magyarországi 
természetgyógyszertárakban lehet felvilágosítást kapni, sőt 
vásárolni is recept nélkül, és szintén tumor illetve rákbetegsé-
gben szenvedőknek van szánva.
 E adatokat nem reklámcélból közöljük, hanem azért, 
hogy olvasóink lássá, hogy a magyar tudás illetve tudomány 
továbra is produkál kiemelkedő termékeket.

Házhoz jönnek kocsit mosni !

Ha nincs ideje, ereje vagy kedve, hogy megmossa a kocsiját 
és arra sem hogy elmenjen az autómosodába, a felesége meg 
nem akar piszkos kocsiba ülni, akkor most már van segítség. 
Hívja fel az Ekoval céget a 091/311 7 113, vagy keresse fel őket 
a web oldalukon www.eko-val.com, és minden információt 
megkapnak. Ugyanis arról van szó hogy ők eljőnnek Önhöz és 
az Ön házánál fogják megmosni a kocsit. A külső mosás 15-20 
percig tart, a külső-belső mosás kb. fél órát. 



MEGTÖRTÉNT
Sikeres kirándulás Magyaországra

A Zágráb Város Kisebbségi Tanácsa június 13-án máso-
dik alkalommal szervezte meg a Magyarországi tanulmány 
útnak szánt kirándulását. Függetlenül attól, hogy sokáig lett 
halászgatva és egyeztetve az indulás napja, mégsem telt meg 
az autóbusz. A válogatott kis csapat (30 fő), akikhez a többi 
kisebbségekből meghívottak közül csak egy bosnyák kollega 
csatlakozott, borult időben de jó kedvel felruházva buszra 
szált. Nemsokára miután átléptük a horvát-magyar határt a Na-
gyrécsei Berényi fogadóban, gyönyörű legelő lovakkal körül-
véve, már az útiterv módosításra került sor és így a tervezett 
Kristály Múzeum helyett, a többség a Sümeg várát választotta 
első állomásnak. A kiválóan megőrzött és felújított várban való 
séta után, senki nem is sajnálta a döntést, sokan megjegyezve, 
ide el kel jönni máskor is. Egy óra múlva már Herenden vártuk 
a ottani porcelán manufaktúra idegen vezetőjét, aki nem csak 
a híres gyár történetét, hanem a világban ismert dísztárgyak 
készítését is részeltessen bemutatta. A múzeum megtelítése 
is nagy élmény volt számunkra. Lassan csúszva az előrelátott 
időtervhez, mégis sikeresen megérkeztünk Veszprémbe, ahol 
kellemes sétával megtekintettük a királynék városát, ter-
mészeti adottságait és nevezetességit. Most már kicsit fárad-
tan és éhesen, de élményekkel telítve, újra buszra szálltunk 
és Székesfehérvár érkeztünk a „Árpád” kollégiumba, ahol az 
ottani Horvát Önkormányzat segítségével szállás várt ránk. 
A Diófa étteremben megtartott közös vacsorával bezártuk a 
kirándulásunk első napját és mindenki gond nélkül pihenésre 
tért. Vasárnap korán mindenki kivalló jókedvben és nagy türel-
metlenséggel fogyasztotta a csak számunkra készített reggelit 
a kollégium diákéttermében. Dulić Percsi Margitnak, volt Ady 
körtagnak, ma székesfehérvári oktatónak és a Horvát Önkor-
mányzat oszlopos tagjának, valamint ifjú város kalauz kol-
leginának köszönhetve, alaposan megismerhettük az egyik 
legnagyobb múltú magyar várost, hajdani királyi székhelyt. A 
Romkertben, Szent Istvánról és a magyar történelemről sokan 
sok újdonságot hallottunk. Pld. azt, hogy Fehérváron 1526-ig 
43 magyar királyt koronáztak, és 1540-ig 15 királyt temettek. A 
kisvonattal körüljárva a Székesfehérvárt, kellő képet kaphatunk egy 100.000 főnél nagyobb, gyakran a kirándulok útvonalából 
kieső szép történelmi megyei jogú városról. Kora dálután, meg egy történelmi helyet választottunk ki – Pákozdot - főleg azért 
mert Horvátországból érkeztünk. A magyar történelem két fontos csatája fűződik Pákozd nevéhez: a törökellenes küzdelmek 
során 1593-ban megvívott ütközet, valamint az 1848–1849-es szabadságharc egyik legnevezetesebb csatája. Az ottani Em-
lékmúzeumban, a makkétán végignéztük a híres Jelačić csatát, amelyről sokan nagyon keveset és gyakran tévesen tanultunk. 
A kirándulás utolsó állomása a közelben lévő Szúnyogszigeti Halászcsárda volt, ahol a többi vendégek nagy meglepetésre a 
zágrábi magyar csapat – jó cigányzenét halva – táncra perdült. 

Zágrábba érkezve, elbúcsúztunk egymástól, megvázolva már az októberben tervező következő tanulmány út programját.  
                                            Szekeres Péter

Herendi porcelán manufaktura előtt és bent

Megalakult a Sziszek-Moszlavina Megyei Magyarok Egyesülete

Lehet, hogy rohamosan csökken a magyarság lélekszáma országunkban, de ez még nem jelenti azt, hogy a maradék nem 
küzdhet kultúrájáért, nyelve fennmaradásáért. Sziszek-Moszlavina megyében valóban kevesen élnek nemzettársaink, mégis 
úgy érezték, hogy egyesületi keretekbe tömörülve talán többet tehetnek megmaradásukért. 

Június 29-én megalakult a Sziszek-Moszlavina Megyei Magyarok Egyesülete azzal a céllal, hogy őrizze és ápolja a magyar 
hagyományokat és a magyar anyanyelvet.

 Az egyesület megalakulását két korábbi esemény is elősegítette. Az egyik a 2008 márciusában Petrinján megtartott nemze-
tiségi találkozó, a másik pedig egy újságcikk megjelenése, amelyben Kavalin Lőrinc Vera, az egyesület nemrég kiválasztott el-
nöke arról beszélt, hogy szívesen kapcsolatba lépne magyar nemzettársaival. Az alapításban hozzájárultak: Bece Dávid (Sziszek), 
Kozarić Emma (Sziszek), Jelić Julianna (Petrinja) és Molnár Antal (Sziszek). 

Az idei sziszeki júniusi találkozó elnevezésű folklórszemlén a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület is vendégszerepelt, 
ami nagy büszkeséggel töltötte el a helyi magyarokat, a szemlét pedig sokkal izgalmasabbá, színesebbé varázsolták a magyar 
táncok.  Munkájukban sok sikert és kitartást kívánunk.     

Szekeres Péter



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

EGYÉB  ÉRTESÍTÉSEK

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanács irodájának 
ügyfélfogadási ideje, a nyári szabadság után, augusztus 
31-től: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 10-14, illetve kedd 
16-20 h. Sürgös és rendkívüli esetekben a tikár mobilon 
(098/484974) elérhető.

MEGHÍVÓK - ÉRTESÍTÉSEK - FELHÍVÁSOK

Nyári szünet után, szeptember 20-tól minden 
vasárnap reggel magyar nyelvű katolikus szentmise a 
zágrabi Szent Márk templomban 9:00 órakor. 

A szentmise után társalgás 10 és 12 óra között az Ady 
Endre Magyar Kultúrkörben (Martićeva 8 ).

Minden tisztelt olvasót kérünk, hogy amennyiben 
címet változtatott, vagy olyan személyt ismer, aki 
érdekelt és igényelné a Közlönyt, hogy azt közölje a 
Szerkeztőséggel, a címlista módosítása céljából.  

A Zágráb Város  Magyar Kisebbségi Tanácsa és a 
zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör felhívja az érde-
kelteket akik szertnének sakkozni, vagy már aktivan 
sakkoznak, hogy újbol felevenítsük a sakkozást a zágrá-
bi magyarok között és ilyen módon is társalogjunk. 

A többi zágrábi kisebbségekkel is alkalom lenne 
közös tornákat és vetélkedöket szervezni.

Az sakkozok jelentkezzenek a Tanács irodájában. 

Ady Endre   Magyar Kultúrkör 

ÉRTESITÉSEI 

A Kör elnökének és irodavezetőjének szerda esti 
ügyeletei a nyári szünet miatt július 1-je és augusztus 
31-e között szünetelnek. 

A nyári szünet utáni első ügyeleti nap szerda, 
szeptember 2., 17:30 és 19:30 óra között.

Ady Endre Kultúrkör hagyományos ételreceptek 
(előételek, levesek, főfogások, desszertek/ kiadását 
tervezi. Célunk: a magyar ételkészítési hagyományok 
bemutatása, azok megőrzése és megismertetése más 
nemzetiségiekkel. 

Kérünk mindenkit, hogy segítse a gyűjtőmunkát.
Beküldési határidő: 2009. szeptember. 30.
A recepteket az elérhetőségek egyikére várjuk:

Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, 
Martićeva 8, 10000 Zagreb

Fax: (01) 48 13 587
E-mail: ady70zagreb@hotmail.com

vagy:
Svaguša Katalin, 10000 Zagreb, Babonićeva 25, 

e-mail: ivan.svagusa@mef.hr

A nyári szünet folyamán – a délutáni és esti órák-
ban – sor kerül a Kör könyvtárának végleges rendezé-
sére. Szeretettel várjuk mindenkinek jelentkezését, aki 
hajlandó segíteni a munkában. Magyar nyelv tudása 
nem szükséges, csupán egy kis jóakarat. További in-
formáció kapható, illetve a jelentkezés leadható a Kör 
irodavezetőjénél, Réber Lászlónál a 091/1894988-as 
telefonszámon.

Meghívó

A Sisak-moszlavina megye magyar kisebbség 
képviselője, Kis Árpád, a Sziszek-Moszlavina Megyei 
Magyarok Egyesülete, augusztus 20-ai Szent István-
napra méltóképpen szeretnének megemlékezni a 
Sziszek-Moszlavina megyei magyarokkal együt, ezért 
az Országos Magyar Kisebbségi Tanácsok és Képviselők 
Koordináció, a Zágráb Város  Magyar Kisebbségi Tanács 
és a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör iradalmi cso-
port tagjai közreműködésélvel, 

SZENT ISTVÁN NAPI  
rendezvényt  szerveznek 
szombaton, augusztus 29-én, 18:00 orakor 
Sziszakon, a ”i”  Szállodában, Obrnička b.b. 

Ez  úton tisztelettel és szeretettel meghívunk min-
den Sziszek-Moszlavinai magyar olvasót és családtagját 
erre a rendezvényre és utánna tervezet tásalgásra.


