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Telt ház a Horvát Nemzeti Színházban

A Horvát Nemzeti Szín-
házban tartott rendezvé-
nyen Ivo Josipović hor-
vát köztársasági elnök, 
Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes, vala-
mint Gordan Jandroković 
miniszterelnök-helyettes, 
külügyminiszter is üd-
vözölte a magyar elnöksé-
get.

Navracsics Tibor a két 
ország barátságát is szim-
bolizáló esemény kapc-
sán arról is szólt, hogy a 
mostani rendezvénnyel 
“nemcsak Magyarország, 
de egész Európa üdvözli 
Horvátországot, mint az 
Európai Unió leendő tagál-
lamát”.

A horvát államfő 
kiemelte: a két országot 
nagyon sok minden össze-
köti, a barátság, a közös 
történelem, a kisebbsé-
gek, s valószínű ezeknek 
is köszönhető, hogy Ma
gyarország jelentős támo-
gatója a horvát uniós csat-
lakozásnak.

A kormány nevében 
Gordan Jandroković 
miniszterelnök-helyettes, 
külügyminiszter  köszöne-
tét fejezte ki a magyar 
kormánynak azért, hogy 
elnöksége alatt éppen 
a sikeres horvátországi 
uniós csatlakozás az egyik 
kiemelt téma. 

Az estet Lidia Bajuk és 
Lovász Irén népdaléneke-

sek nyitották meg, akik 
magyar és horvát dalokat 
adtak elő közösen. A ren-
dezvény záró részében 
a Csillagszemű gyermek 
táncegyüttes műsorát 
tekintette meg a magyar 
uniós elnökséget ünneplő 
zágrábi közönség.    (MTI)

Január közepén a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, az EU Tanácsának magyar elnöksége tiszteletére 
szervezett ünnepi műsort a Horvát Nemzeti Színházban - A zágrábi magyarok nagy érdeklődést tanúsítot-
tak rendezvény iránt 

Navracsics Tibor és Ivo 
Josipović

Lovász Irén és Lidija Bajuk

A zágrábi magyar közösség nagy érdeklődést tanúsított a ren-
dezvény iránt 

A Csillagszemű fergeteges műsorát vastapssal jutalmazta a 
közönség

A zágrábi magyarok zsúfolásig megtöltötték a HNSZ termét



A hírlapírás azért is ne-
hezen elsajátítható szak-
ma, mert nemegyszer a 
többség számára nehezen 
megfigyelhető, felszín 
alatt lapuló folyamatokra 
– trendekre – hivatkozva 
formál véleményt a múlt, 
jelen és jövő eseményeiről. 
A rossz nyelvek szerint, az 
sem árt, ha az újságíróba 
némi íráskészség is szo-
rult, ám ez teljesen más 
téma. 

A következő sorokat 
a Horvát Nemzeti Szín-
házban lejátszódó ün-
nepi műsor margójára 
szánom, mert éppen 
ez az esemény volt az, 
melynek kapcsán összeállt 
bennem a kép. A minden 
várakozást felülmúló mó-
don a rendezvényre se-
reglő zágrábi magyarság 
látványa talán másokat is 
gondolkodásra késztetett, 
az illusztris vendégeket 
is beleértve. Lehet, hogy 
parlamenti képviselőnk 
is másként értékelné a 
zágrábi magyarságot, ha 
megjelent volna a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége 
által megszervezett ren-
dezvényen, ahol többek 
között, jelen volt a Horvát 
Köztársaság elnöke is. Ez a 
mulasztás olyan mértékű, 
hogy csupán súlyos 
egészségügyi probléma 
teheti indokolttá, különösen, 
ha tudjuk, hogy távolléte 
Josipović elnöknek is feltűnt.ć elnöknek is feltűnt. elnöknek is feltűnt.  

Félretéve Sója Dénes 
őexcellenciája viselt dolgait, 
közösségünk tagjaival azt a 
véleményemet szeretném 
megosztani, hogy Zágrábban, 
pontosabban a zágrábi 
magyar közösségben 
az elmúlt körülbelül egy 
év folyamán spontán 
mozgolódást lehet érezni. 
Ez alatt azt kell érteni, 

hogy az eredendően ér
dektelen, passzív közeg 
megmozdult. Létrejött 
egy pozitív légkör, el-
veszettnek hitt, illetve 
új arcok jelennek meg a 
rendezvényeken, külön 
rimánkodás nélkül is 
érkezik a segítség, ha 
szükség van rá. Ezt később 
példákkal is alá fogom 
támasztani, ám előbb 
arra szeretnék rámutatni, 
hogy mi volt az, ami a 
kisebbségi életünkben 
olyan szokatlan, s ezért 
szerfelett örvendetes 
folyamatot megindította.

Visszatekintve, azon 
a véleményen vagyok, 
hogy leginkább Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának köszönhetjük 
a horvát főváros magyar 
közösségében kialakult 
helyzetet. A létezésének 
immár nyolcadik évébe 
lépő Tanács három fon-
tos dolgot hozott a zág-
rábi magyarság életébe. 
Az első, hogy megteremtet-
te az anyagi önállóságot, a 
második hogy lehetségessé 
tette a párbeszédet a kö
zösségen a belül, illetve tu-
datosította az egymással való 
együttműködés szükségességét, 
s a harmadik, hogy egy toleráns 
légkört hozott létre, melynek 
köszönhetően a zágrábi ma-
gyar intézmények, egyesüle-
tek közötti együttműködés 
sikeresen meg is valósult.

 Félig tréfásan, akár úgy is 
lehetne fogalmazni, hogy a 
Tanács munkájában nem az 
bizonyult legfontosabb- nak 
amit ez csinált, hanem az, 
amit nem csinált. 

Ugyanis, az amit a Ta-
nács egyértelműen nem 
csinált, az az volt, hogy 
nem szólt bele senki 
dolgába. Az eddigiek 
folyamán a Tanács nem 

akart irányítani, vagy ne 
adj´ isten parancsolni sen-
kinek. Ha kérték, feltétel és 
fenntartás nélkül segített, 
s ezt még nagydobra sem 
verte, ami igazán ritkaság 
önreklámozó világunkban. 
Ez, az amolyan „lassú víz, 
partot mos” hozzáállás, 
szinte észrevétlenül meg-
hozta gyümölcseit, s az 
eredmények ott öltenek 
testet, ahol senki sem 
merészelte várni őket: 
az elmúlt év folyamán 
a Tanács és az Ady kör 
rendezvényei, társas estjei, 
akciói jobb látogatottságnak 
örvendtek, mint bármikor 
az utóbbi tíz évben, s ami 
még fontosabb, újabb 
igények is jelentkeztek.

Nem fogom egyhamar 
elfeledni azt a lelkes, jó lég-
kört, amikor tizenvalahányan, 
Karácsony előtt, „társadalmi 
munkában” csomagoltuk 
a jótékonysági akció cso-
magjait. Senki sem akart 
okosabb lenni a többinél, 
ráerőszakolni akaratát 
a csendes többségre, 
csak összejöttünk, szép 
csendben megtettük, amit 
kellett, s egy különösen jó 
érzéssel eltelten mentünk 
haza. 

Nem tűnik nagy do
lognak? 

Ha rólunk, örökké tor-
zsalkodó, széthúzó, egy-
más ellen áskálódó ma-
gyarokról van szó, bizto-
síthatok mindenkit, hogy 
igenis nagy dolog volt, 
s remélhetőleg egyre 
sűrűbben megismétlődik 
más helyzetekben is.

Mindez természetesen 
nem azt jelenti, hogy a 
Tanács munkája nem hagy 
kívánnivalókat maga után, 
s azt sem hogy a zágrábi 
magyarságra nézve, be-
köszöntött a Kánaán. 
Apróságokról van szó, 
hétköznapi dolgokról, 
melyek normális körül-

mények között nem vol-
nának említésre méltók. 
Az, hogy szívmelengető ered
ménynek tartjuk őket, ékesen 
beszél a közállapotokról, 
a horvátországi magyar kö-
zösség köreiben az utóbbi 
két évtizedben tapasztalható, 
normálisnak semmiképpen 
sem tartható helyzetről. Nem 
nagyon merek reménykedni, 
de megtörténhet, hogy 
a zágrábi példa másokra 
is jó hatással lesz, s a pat-
varkodásról szóló híreket 
felváltják a kiegyensúlyozott 
közösségi élet hírei.

KALAPIS Rókus  

Széljegyzet

 2010ben a Tanács őszi 
kirándulására túljelent-
kezés volt

- A tavalyi Magyar Est 
jegyei határidő előtt el
keltek, amire még nem 
volt példa a rendezvény 
történetében

- A Tanács 2010-ben is tá-
mogatott minden zágrá-
bi magyar egyesületet, 
intézményt, beleértve a 
Potočnica óvoda magyar 
csoportját, illetve az Ivan 
Gundulić Általános iskola 
kétnyelvű tagozatát

- A Tanács szorgalmazza 
a magyar egyesületek-
kel, intézményekkel való 
együttműködést. 
Így 2010 tavaszán kerek-
asztal-beszélgetést szer-
vezett az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben, 
ahol formális megálla-
podás is született a 
Tanács és a zágrábi ma-
gyar egyesületek együtt-
működéséről

Tények



MESZoklevél az Ady Endre Magyar Kultúrkörnek
A Magyar Egyesüle-

tek Szövetsége Csúzán 
tartotta Magyar Kultúra 
Napi rendezvényét. A he-
lyi kultúrotthonban bő 
kétórás műsor keretében 
került sor  az MESZ Életmű 
Díjainak átadására. A 
kultúrműsor magas szín-
vonaláról az eszéki, zágrá-
bi, vörösmarti, pélmono-
stori és más településekről 
érkezett népzenészek, 
kórusok, versmondók, 
néptáncosok és énekesek 
gondoskodtak. Az évezre-
des magyar kultúra hagyo-
mányainak egy parányi 
töredékét mutatták be a 
fellépők, ám előadásuk 
kiváló bevezetőnek bi-
zonyult a Magyar Egyesül-
etek Szövetsége által 
alapított Életmű Díjak ün-
nepélyes átadása előtt.

Juhász Sándor, a 
MESZ elnöke és Sója 
Dénes, parlamenti   
képviselő,   hercegszőlősi  
elöljáró köszöntötte 
az egybegyűlteket. Az 
Életmű Díjat több kat-
egóriában ítélték oda, 
a díjazottak többsége a 

közművelődés, a gyer-
mek oktatás/nevelés, a 
népművelés, a vallási élet 
és a kóruszeneművészet 
terén végzett munkássá-
gért kapták az elismerést. 
Az országban első alka-
lommal kiosztott Életmű 
Díjat tíz nemzettársunk és 
egy egyesület vehette át. 
Ők valamennyien  odaadó 
és önzetlen munkájuk-
kal - az elmúlt években 

sokat tettek magyarsá-
gunk fennmaradásáért 
és kulturális hagyatékunk 
megőrzéséért. A díjazot-
tak nevében, Selman 
Mariann, a zágrábi Ady-
Endre Magyar Kultúrkör 
elnöke fogalmazta meg 
a legtalálóbban abban az 
ünnepélyes pillanatban a 
díjátadás lényegét:

“Több száz év tapasz-
talat áll a színpadon, mely 

nem veszhet kárba, mely 
nem volt hiába, mert lát-
ni a jövő nemzedékeit, a 
fiatalokat, akik vállalják a 
rájuk bízott feladatokat és  
méltóképpen tudják majd 
képviselni közösségün-
ket.”

Msg. Varga Géza és Pa-
taki András egészségügyi 
okok miatt nem tudták 
személyesen átvenni az 
Életmű Díjat.

A díjazottak Sója Dénes és Juhász Sándor társaságában

Áprilisban 13 ezer horvát ál-
lampolgárnak lesz lehetősége, 
hogy számlálóbiztosként 3,5 
ezer kunás jövedelemhez jus-
son. A Központi Statisztikai 
Hivatal bejelentette, hogy 13 
ezer számlálóbiztost, valamint 
népszámlálási felülvizsgálót al-
kalmaz a 2011-es népszámlálás 
kapcsán, és Horvátország össz-
es megyéjében népszámlálási 
központokat hoznak létre. A 
napokban a népszámlálással 
kapcsolatos tudnivalókról a 
Munkaügyi Hivatal és a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal honlapján 
olvashatunk részletesen. 

Számlálóbiztosnak olyan 
horvát állampolgár jelent-
kezhet, aki a 18. életévét 
betöltötte és legalább kö-
zépiskolai végzettséggel ren-
delkezik. 

Az első rostán átesett 
jelöltek március végén néhány 
napos tanfolyamon vesznek 
részt a kihelyezett népszám-
lálási központokban, és a kur-
zus elvégeztével záróvizsgát 
tesznek. Fontos megjegyezni 
azt is, hogy számlálóbiztos-
nak nemtől, nemzetiségtől 
függetlenül mindenki jelentkez-
het. A 2011. évi népszámlálás 

a horvátországi magyarság  
számára  fontos esemény lesz, 
hiszen ekkor tudjuk meg, hogy 
10 év alatt mekkora mértékű 
nemzeti közösségünk  fogyat-
kozása.  

A  népszámlálási ered-
mények nemzetiségi adatai 
közvetlenül befolyásolják 
a 2011-es kisebbségi önkor-
mányzati választások lebonyo-
lításának rendjét, mert, mint 
tudjuk, a törvény előírja, hogy 
kisebbségi nemzeti tanácsot 
csak ott választanak, illetve 
állítanak fel, ahol a kérdéses 
kisebbség létszáma legalább 

500 fő. Szabad becslés szerint 
az elmúlt tíz évben a zágrábi 
magyarok száma nem válto-
zott lényegesen, ám különösen 
fontos, hogy azok a magyarok 
akik valamilyen oknál fogva 
elmulasztották nemzetiségük 
bejegyeztetését, ezt most 
megtegyék. Ezzel a közössé-
gnek pedig nagy szolgálatot 
tesznek részükre pedig nem 
jelent hátrányt. 

Végeredményben ennyivel 
nemcsak szüleinknek, őseink 
emlékének tartozunk, de saját 
magunknak, az önbecsülé-
sünknek is . 

Népszámlálás 2011
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Attól függetlenül, hogy Sztrilich atya letebege-
dett, továbbra is minden vasárnap  reggel 9.00 
órakor a zágrábi Szent Márk templomban a katoli-
kus szentmisét, amely most ideiglenesen két nyel-
ven zajlik. A szentmise után társalgás 10 és 12 óra 
között az Ady Endre Magyar Kultúrkörben.

É R T E S Í T É S E K

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa és egyéb zágrábi mag-
yar szervezetek 2011. március 12-én, szombaton, 
18:00 órakor megkoszorúzzák a Vlaška utca 87 
alatti Petőfiemléktáblát.

 Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az 
egyszerűsített honosítási kérelem beadásával 
kapcsolatosan jelentkezhetnek Zágrábban, a 
Magyar Köztársaság Nagykövetség Konzuli osz-
tályán, telefonszám: 01/4890906 és kérhetnek 
időpontot. 
 Minden lényegesebb információ a magyar 
állampolgárság megszerzéséről megtekinthető a 
- www.allampolgarsag.gov. hu - honlapon is.

SZOMBATON, 2011. FEBRUÁR 26ÁN, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

„Hököm-színház” 
– Karinthy Frigyes est

A válogatást Karinthy 
Frigyes egyfelvonásos hu-
moros jeleneteiből előadja 
a Kör színjátszó szakcso-
portja. Tisztelettel meg-
kérjük a megjelenőket, 
hogy saját készítésű sós 
és édes süteményekkel 
járuljanak hozzá a vendég-
látáshoz, de figyelemre-
méltó pálinkákat sem uta-
sítunk vissza.

SZOMBATON, 2011. MÁRCIUS 5ÉN, 17 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

Farsangi jelmezbál 
gyermekeknek

Műsoron: a legjobb jelmez kiválasztása, szóra-
koztató játékok és versenyek. A nagyszerű han-
gulat biztosított.

SZOMBATON, 2011. MÁRCIUS 12ÉN, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

„Mert a haza nem eladó”

Ünnepi műsor az 1848/49es magyar polgári for-
radalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. 
A rendezvényen fellépnek a Kultúrkör színjátszó 
és zenei szakcsoportja.


