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Elsőként a világon
A mohácsi városházán március 12-én horvátországi magyarok tehették le elsőként a világon az állam
polgári esküt. Az a tizenkét személy, aki Kopácsról, Csúzáról, Pélmonostorról, Karancsról és Zágrábból 
érkezett erre a történelmi jelentőségű eseményre, a januártól érvényes egyszerűsített honosítási eljárás 
kapcsán kérte a magyar állampolgárságot. 

Csoportkép Mohácsról 

A március 12-ei állampol-
gársági eskütétel nemcsak 
a tizenkét horvátországi 
magyarnak, hanem Mo-
hács Város Önkormány-
zata számára is kivételes 
alkalom volt, ezért a törté-
nelmi város vezetése úgy 
határozott, hogy kisebb 
ünnepséggel emeli az ál-
lampolgári eskütétel fé-
nyét. 

Az ünnepséggel össze-
kötött eskütételen részt 
vett Iván Gábor zágrábi 
magyar nagykövet, Juhász 
Zoltán konzul, Potápi Ár
pád, parlamenti képviselő, 
a Nemzeti Összetartozás Bi
zottságának elnöke, Pirityiné 
Szabó Judit főosztályvezető 
és Ljiljana Pancirov, Horvá
tország pécsi főkonzulja is.

A rendkívül színvonalas 
alkalmi műsort követően 
Szekó József hangsúlyozta: 

megtiszteltetésnek tartja, 
hogy elsőként Mohácson 
kerülhet sor ilyen jelentős 
eseményre. 

- A kettős állampol-
gárságról rendezett 2004-
es népszavazás csúfos 
eredménye mély sebeket 
ejtett a határon túliakban is, 
és ezért most köszönet és 
tisztelet jár önöknek, hogy 
most mégis itt vannak. Az-
zal, hogy az új összeté-
telű Országgyűlésnek első 
dolga volt az egyszerűsített 
honosításról szóló törvény 
elfogadása, talán sikerült 
begyógyítani ezt a sebet.
Azt remélem, hogy a mos-
tani eskü az első lépés, 
hogy a törvényben foglal-
tak megvalósulhassanak 
– mondta el az eskütétel 
előtt Mohács város pol-
gármestere. A 73 éves, 
Zágrábból érkezett Buják 

Gáspár felmenői is magyarok 
voltak, és egy rövid időre ő 
maga is magyar állampolgár 

lehetett, a történelmi körül
mények azonban úgy hoz
ták, hogy hatvanöt év után 
folyamodhatott csak ismét 
magyar állampolgárságért. 

Rendkívül megható és 
bensőséges hangulatú e-

seménynek lehettünk ré-
szesei és tanúi. Jó volt ma-
gyarnak lenni, újra büszkék 

lehettünk anyaországunkra.
A történelmi egyházak 

vezetői is megáldották az 
új magyar állampolgárokat, 
és a Szózat dallamával ért 
véget az ünnepség.

    (Új Magyar Képes Újság)

Minden magyar számít !
• 2011 április 1-je és 28-a között lefolytatják a népszámlálást. Ebben az időszakban 
kérdezőbiztosok fogják meglátogatni Önt, illetve családját. A zágrábi magyar 
közösség, de a horvátországi magyarság szempontjából is sorsdöntő lehet az, 
hogy a népszámlálás alkalmából magyarnak vallja magát. A két legfontosabb 
kérdés a 19. és a 20. melyekben nemzetiségéről és anyanyelvéről kérdezik. E 
két rubrikát a kérdezőbiztosnak kell kitölteni, a helyszínen, golyóstollal, nem 
ceruzával. Ne mulassza el az alkalmat, hogy konkrét módon tegyen valamit 
közösségünkért. Helyzetünkben minden magyar számít, így Ön is!  



Az ideális tanácstag
Mint erről már volt szó, 

körülbelül két hónap múl-
va kisebbségi önkormány-
zati választások lesznek. 
Így az ország egyéb része-
in élő nemzettársainkhoz 
hasonlatosan, a zágrábi 
magyarok is meg fogják vá-
lasztani azt a 25 személyt, 
akik az elkövetkező négy 
éves időszakban képvisel-
ni fogják őket, illetve gon-
dot viselnek a zágrábi ma-
gyar közösség igényeiről 
és érdekeiről. A jelen cikk 
elsősorban gondolkodás-
ra igyekszik serkenteni 
a Kedves Olvasót, illetve 
megkönnyíteni számára 
a választást azon a bizo-
nyos napon, amikor a sza-
vazóurnák elé járulunk.

Ahhoz, hogy tovább-
lépjünk, és szemügyre 
vegyük azokat az eré-
nyeket, melyekkel az 
ideális tanácstagnak ren-
delkeznie kell, elsősorban 
azt kell tudnunk, hogyan 
folyik a munka a tanács-
ban. Ezt nyilván másként 
is meg lehetne fogalmaz-
ni, de az egyszerűség ked-
véért mondjuk azt, hogy 
a Tanács leginkább a par-
lamenthez hasonlítható, 
a munka itt is lassan és 
szerfelett körülményesen 
folyik. Gondoljunk csak bele: 
25 emberről van szó, elég ha 
csak néhánynak van megje-
gyezni valója a napirendi 
ponttal kapcsolatban, 
máris múlnak a percek, 
nyúlik az ülés időtartama. 
Ez még hatványozottabb, 
ha vita folyik, arról nem 
is beszélve, mi van akkor, 
ha a vita heves. Mint ez az 
elmúlt nyolc év folyamán 
kiderült, a Tanács munkáját 
csak egyféleképpen lehet 
felgyorsítani és produk-
tívabbá tenni: bizottságok 
megalakításával.

 Az alapvető elképzelés 
az, hogy a tanácstagok 
közül mindenki kedve, vélt 
vagy valós szakértelme 
szerint választ magának 
bizottságot melyben ki-
fejti tevékenységét. Itt 
nem fogjuk felsorolni a 
Tanács bizottságait, csak 
példaképpen említünk 
néhányat, mint amilyen 
az oktatásügyi vagy a val-
lásügyi bizottság. Miután 
a bizottságok külön-külön 
üléseznek, ez egyfajta 
szűrőt képez, az ötletvá-
sár, a vita megmarad a 
bizottság szintjén és mint 
kész, kerek javaslat kerül a 
Tanács elé, megvitatásra. 
Miután a pro és kontra 
nagyja része már lezajlott a 
bizottságban, a határozat 
meghozatalára már viszo-
nylag zökkenőmentesen 
kerül sor – hacsak nem 
forog fenn az okoskodás, 
szőrszálhasogatás esete, 
amitől a Mindenható ment-
sen meg mindenkit, de 
különösen a jobb sorsra 
érdemes tanácstagokat.

Ennek tükrében tehát 
az ideális tanácstag az, 
aki azon felül, hogy már a 
múltban tett egyet s mást 
a közösség érdekében (ez 
nagyon fontos szempont, 
ha csak nem fiatal jelöltről 
van szó, akinek még nem 
volt alkalma bizonyítani. 
Ti. miért pont most buzdult 
fel tiszteletre méltó polgár
társunk, mikor az elmúlt év
tizedek folyamán egy szal
maszálat sem volt hajlandó 
keresztbe tenni kis közös
ségünk érdekében?),  ren-
delkezik bizonyos alapfokú 
bölcsességgel és meg tud-
ja különböztetni azokat a 
területeket melyekhez ér-
demben hozzá tud szólni, 
illetve nem. Mindent tudó 
ember nincs, így tanácstag 

sem. Az ideális tanácstag 
továbbá toleráns mások 
véleményével szemben 
és hajlandó átgondolni a 
saját véleménye ellen fel-
sorakoztatott érveket.

 Az itt vázolt eszményi 
lény továbbá hajlik a csa
patmunkára, segítőkész, 
türelmes, kiveszi részét 
a munkából (takarít, ci-
pel, mosogat, asztalokat 
rendez, plakátot készít, 
beszerez, lót-fut stb.), és 
legfőképpen nem szerel-
mes a saját hangjába, mely 
olyan szépen zengedez 
a tanácsteremben, elnyo-
mott ásítások és égnek 
meredő hajkoronák kí-
séretében.

Az ideális tanácstag 
tisztában van azzal, hogy 
a Tanács cselekvési tere 
korlátozott és azzal is, 
hogy a miniszterekhez, a 
kormányhoz, vagy a köz-
társasági elnökhöz címzett 
dörgedelmes tiltakozó le-
velek hatása a semmivel 
egyenlő. Igaz ártani sem 
ártanak, főként azért, 
mert el sem olvassák őket. 
Képzelt tanácstagunk azt 
is tudja, hogy a Tanács 
nem alkalmas személyi 
ambíciók kielégítésére, 
itt nincs káprázatos siker, 
rivaldafény, csak kitartó 
munka, araszolgató, apró 
lépesek. Itt elsősorban an-
nak kell örülni, ha a ma egy 
kicsit jobb, mint a tegnap 
volt, ha csak hajszálny-
ira is, de elmozdultunk a 
holtpontról. A saját magu
kat „legalkalmasabbnak” 
reklámozó jelöltek általá
ban rossz választásnak bi
zonyulnak, mert ott szere
pelnek csapnivalóan, ahol 
jeleskedni kellene: a tettek 
mezején. 

Végezetül, az ideális 
tanácstag azt is kiválóan 

tudja, hogy ideális tanács-
tag nem létezik. 

Az ember árnyékból és 
fényből van összegyúrva, 
erényei és hibái vannak, s 
ez alól senki sem kivétel. 
Mindazonáltal, a válasz-
tás napja el fog érkezni, 
s azon felül hogy szépen 
kérek mindenkit, ne restell
jen elmenni szavazni, azt 
szeretném, hogy figyel-
mesen vizsgálják meg a 
listákon szereplő neveket 
és fent elhangzottakkal 
összhangban karikázzák 
be a leendőbeli Tanács 
tagjainak neveit. 

               KALAPIS Rókus 

Nem árt tudni

• Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa me-
gyei rangú Tanács, 25 
tagot számlál

• A Tanács cselekvési 
tere korlátozott, a törvé-
ny értelmében funkciója 
elsősorban tanácsadói 
jellegű, azaz javaslatai 
nem köteleznek sem-
mire senkit. Ahhoz, hogy 
a Tanács bármilyen ered-
ményt tudjon felmutatni 
sok türelemre és körül-
tekintésre van szükség

• A zágrábi Tanács két-
ségkívül egyike a leg-
sikeresebb kisebbségi 
Tanácsoknak az ország-
ban

• A Tanács igyekszik 
úgy felvállalni a zágrábi 
magyar közösség ügyét, 
hogy közben a lehetőleg 
legkisebb mértékben 
befolyásolja a városban 
tevékenykedő magyar 
egyesületek munkáját, 
illetve ezt a lehető leg-
nagyobb mértékben tá-
mogassa.



Március 15

15 éves a zágrábi kéttannyelvű iskolai tagozat
Március 19-én, a Kö-

zlöny lezárását követően 
ünnepli fennálása 15. esz-
tendejét az Ivan Gundulić 
Általános Iskola horvát-
magyar kéttanyelvű tago-
zata. A továbbiakban az 
iskola alkalmi kiadványából 
idézzük Draganić Hajnalka 
tanítónő, Tanácsunk tagja 
rövid visszaemlékezé-
sét: “15 év, 15 évfolyam, 59 
diák. Mindegyikük nyomot 

hagyott ebben az iskolá
ban, tanítóik életében. Az 
elsők már szinte felnőtt 
emberek, elképzelt életcél
lal, a jelenlegieg még játé
kos diákok akik kíváncsian 
várják, hogy megismerhes
sék a „nagyokat”. A kezdet 
nagy kihívás volt mindenki 
részére. Senki sem tudta 
igazán mit reméljen, ho
gyan is fog mindez kinézni, 
mégis merészen vágtunk 

neki. Közös erőfeszítéssel, 
egymás megsegítésével, 
támogatásával de főként 
megértésével mentünk 
előre az úton, amely nem 
volt mindig könnyű. Az em
ber életének sajátossága, 
hogy a rossz emlékeket 
gyorsan felejti, s csak a jók 
maradnak meg. Nekem is 
legszebb emlékeim a közös 
kirándulásaink, beszélge
téseink, születésnapjaink, 

ünnepségeink, azok a szép 
pillanatok amelyek miatt 
elégedetten tekinthetünk 
vissza a múltba. Örömmel 
tölt el az a gondolat, hogy 
mindannyiuk életének lega
lább egy kis része lehettem. 
Köszönöm az elmúlt 15 évet 
diákjaimnak, a szülőknek, 
nagyszülőknek, kollégáim
nak!”

Mi is köszönjük, a zágrá-
bi magyarok nevében.

A Koordináció ülése „Színház” a Körben

A Horvátországi Magyar Kisebbségi Tanácsok és Képviselők 
Koordinációjának soros ülésére a február végén Splitben került 
sor, a városi magyar kisebbségi önkormányzat helyiségében. A 
tanácskozáson részt vett BalázsPiri Zoltán, Berkes Imre, Fon
tányi Árpád (SplitDalmát megye), Viola Éva (Tengermelléki
fennsíki megye), Kiss Árpád (Sziszek-Moslavina megye), Lőcsei 
József (Isztria megye), Szőlősi István (Verőce megye), Jankovics 
Róbert (EszékBaranya megye), valamint a két társelnök, Sze
keres Péter és Andócsi János.

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben, szinte ötven év 
után, ismét szini előadást láthatott a közönség. Érdekesség-
ként, illetve egyes meggondolatlan kritikusok okulására, 
említjük meg, hogy a színjátszó csoport zömét nem magyar 
anyanyelvű fiatalok képezik, s hogy ez külön dimenziót köl-
csönzött az előadásnak. A zágrábi Hungarológiai Tanszék hall
gatóinak igyekezete bámulatra méltó, s hisszük, hogy a továb
biakban is nagy szolgálatot fognak tenni úgy a Körnek, mint a 
zágrábi magyarságnak.            (Bővebben: www.zg-magyar.hr)

Közös 
koszorúzás

Március 12-én, közösen 
koszorúztak a zágrábi ma-
gyar egyesületek, a Tanács 
és a Nagykövetség a Vlaška 
utcai Petőfi-táblánál. 

A nemzeti ünnepünk al
kalmából hagyományosan 
megszervezett koszorúzás 
történetében először for
dult elő, hogy a Tanács 
és a szervezetek közös, 
“Zágrábi magyarok” feli
ratú koszorút helyeztek el 
a táblánál.
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Attól függetlenül, hogy Sztrilich atya letebegedett, 
továbbra is minden vasárnap  reggel 9.00 órakor a 
zágrábi Szent Márk templomban a katolikus szent-
misét, amely most ideiglenesen két nyelven zajlik. A 
szentmise után társalgás 10 és 12 óra között az Ady En-
dre Magyar Kultúrkörben.

SZOMBATON, 2011. ÁPRILIS 2-án, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

„Liszt Ferenc est ”

Ünnepi műsor a a zeneszerző születésének 200. 
évfordulója alkalmából. A rendezvényen fellép a 
Kultúrkör zenei szakcsoportja.

 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. ÁPRILIS 16-án, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

„Pilinszky János est ”

A Kultúrkör színjátszó csoportjának műsora, 
válogatás Pilinszky János költő műveiből.

SZOMBATON, 2011. ÁPRILIS 9-én, 19 ÓRAKOR
ČEšKI NARODNI DOM

„Magyar néptánc est 
Zágrábban ”

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör és a MESZ közös 
rendezvénye.

TÁJÉKOZTATÁS
Antall József (1932-1993), a Magyar Köztársaság 

első rendszerváltás utáni miniszterelnöke születésé-
nek évfordulója alkalmából, a zágrábi Horvát-Magyar 
Társaság, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság, 
a Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának és a Hor-
vátországi Magyar Kisebbségi Tanácsok és Képviselők 
Koordinációnak közreműködésével, közös koszorúzást 
szervez a 2002-ben felavatott zágrábi emlékműnél.

Ezért felkérjük, hogy jelenlétével tegye ünnepé-
lyesebbé a nagy magyar politikusról, Horvátország 
barátjáról való megemlékezést, melyet 2011. április 9-
én, 13.00 órás kezdettel tartunk meg, a zágrábi Antall 
József utcában.

A Horvát-Magyar Társaság elnöke
Xenia Detoni


