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Megkoszorúzták Antall József szobrát
Április 9-én, a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök születése évfordulóját követő napon, a 
Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, Zágrábi Megye és Sisak-
moszlavina Megye Magyar Kisebbségi Képviselőji, a Horvát-Magyar Társaság és a zágrábi magyar egyesül-
etek megkoszorúzták Antall József zágrábi mellszobrát, az idén már tizedik alkalommal.

Április 8-án, a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, 
Zágrábi Megye és Sisak-moszlavina Megye Magyar Kisebbségi Képviselőji, a Horvát-Magyar 
Társaság és a zágrábi magyar egyesületek megkoszorúzták Antall József zágrábi mellszobrát

Minden magyar számít
2011.április  1-je és 28-a között lefolytatják a népszámlásálást. Ebben az 

időszakban kérdezőbiztosok fogják meglátogatni Önt, illetve családját. A zágrábi 
magyar közösség, de a horvátországi magyarság szempontjából is sorsdöntő le-
het az, hogy a népszámlásá alkalmával magyarnak vallja magát. A két legfontos-
abb kérdés a 19. és a 20., melyekben nemzetiségéről és anyanyelvéről kérdezik. E 
két oszlopot a kérdezőbiztosnak kell kitölteni, a helyszínen, golyóstollal, nem ce-
ruzával. Ne mulassza el az alkalmat, hogy konkrét módon tegyen valamit köözös-
ségünkért. Helyzetünkben minden magyar számít, így Ön is! 

Az immár tíz éves ha
gyománynak megfelelően, 
az idén is, április 9-én, a 
rendszerváltás utáni első 
magyar miniszterelnök, 
Antall József születése év
fordulóját követő napon, 
megkoszorúzták ennek zág
rábi mellszobrát. 

Az ünnepi eseményen, 
melyről az idén elmaradtak 
a magyarországi vendégek, 
s ennek megfelelően a hor
vát állami képviselők is, az 
anyaországot a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsé
ge küldöttsége képviselte. 
A szobornál Detoni Xénia, 
a HorvátMagyar Társaság 
elnöke mondott beszédet, 
kihangsúlyozva a néhai 
magyar miniszterelnök ér
demeit a két ország baráti 
kapcsolatainak megterem
tése terén.



pártoskodás. Az elmúlt né
gyéves időszak tapasztala
tai szerint ezen a téren is 
okultunk, s nemcsak hogy 
nem ugrunk már olyan lel
kesen egymás torkának 
minden apróságért, mint 
tizenévvel ezelőtt, hanem 
ahhoz is kezdünk lassan 
hozzászokni, hogy a vitás 
kérdéseket megtárgyaljuk, 
s igyekszünk elsimítani, 
még mielőtt nagyobb baj 
támadna belőlük.

Nem titkolom, nagy 
elégedettséggel, kedvvel 
nézegetem kis kertünk 
szárba szökkenni készülő 
zsenge hajtásait, s azzal 
sem törődök, káposzta, 
cékla lesz-e belőle, esetleg 
rózsa, vagy tulipán. Csak 
egy valamitől rettegek: a 
vadszamaraktól, akik han
gos bőgéssel tiporják az 
ágyásokat, lakomáznak 
a gyenge veteményből, 
nem törődve vele, mennyi 
munka, törődés vándorol 
telhetetlen bendőikbe. 
Mástól nem félek, nem fél-
tem közösségünket, csak 
magunktól. 

Remélem alaptalanul.
               KALAPIS Rókus

Függetlenség

Nem árt tudni

• Az érvényben lévő, 
alkotmányerejű kisebb-
ségi törvény értelmében, 
Tanácsunk – akárcsak 
többi megyei Tanács -a 
legmagasabb rangú ki
sebbségi önkormányzati 
szerv.

• A mi Tanácsunk, Zág-
ráb költségvetéséből 
nyeri a működéséhez 
szükséges eszközöket, 
erre sem a parlamenti 
képviselőknek, sem 
az országos civil szer-
vezeteknek nincs kiha
tása, de még a kormány 
Kisebbségi Tanácsának 
sem.

Anélkül, hogy külö-
nösebb bölcseleti fejtege
tésekbe bocsátkoznánk, 
jelen cikkünk témája az, 
hogy miért különösen fon
tos megőrizni a zágrábi 
magyar kisebbségi Tanács 
és a zágrábi magyar 
közösség függetlenségét 
az országos magyar civil 
szervezetektől. 

Az elmúlt két évtized 
folyamán bőven volt al-
kalmunk megtapasztalni, 
hogy a zömében értel
miségiekből álló zágrábi 
magyarság sehogyan sem 
illik bele a rendszerváltás 
előtti időkből származó 
„kalifátus”-rendszerbe, 
melyet a tőlünk napkelet-
re élő nemzettársaink szor-
galmaznak. Az új állam 
első napjaiban meginduló 
szervezkedéstől kezdve, 
a jakabi elnyomás elleni 
„népfelkelésen” és geril
laharcon át, mely létre
hozta a második országos 
szervezetet, a Magyar 
Egyesületek Szövetségét, 
a mai patthelyzetig, min
denütt nyomon tudjuk 
követni azokat a zágrá
bi közegből származó 
elképzeléseket, melyek a 
demokratikus működési 
formákat, a közösségként 
való összefogást és az 
egymással való nyílt, más 
véleményekkel szemben 
türelmes párbeszédet he
lyezték előtérbe. Mindezt 
ki lehet olvasni a HMDK 
megalakulásának idejéből 
származó dokumentu
mokból, a MESZ eredeti 
alapszabályából és végső 
soron a Kisebbségi Tanác
sok, azaz a horvátországi 
magyar kisebbségi ön
kormányzat közel nyolc 
éves történetéből. Vissza
tekintve mi, zágrábi ma-
gyarok mindig ugyanazt 

akartuk: erős, fejlődőképes 
közösséget s nem erőskezű, 
exkluzív igazságot hirdető 
vezetést.

Nincs szándékunkban tör
ténelmi áttekintést adni, meg
bolygatni a múlt szunnyadó 
csontvázainak nyugalmát, 
ám egy valamiről nem sza-
bad megfeledkeznünk: 
nem is olyan régen parla-
menti „képviselőink” még 
azt állították különféle 
kormányhivatalokban, 
úgy Zágrábban, mint Bu-
dapesten, hogy Zágrábban 
nincsenek magyarok.

Függetlenség alatt ter
mészetesen nem azt kell 
érteni, hogy elzárkózunk 
a horvátországi magyar 
közösség egyéb részeitől, 
csupán annyit, hogy nem 
kötelezzük el magunkat 
semmilyen szervezkedés 
mellett sem. Nem szólunk 
bele a vitákba, nem okosí
tunk ki senkit, sőt még azt 
sem mondjuk senkinek, 
hogy kövesse példánkat. 
A jelen pillanatban senki 
se tud ránk erőszakolni 
semmit, nem vehet el tő-
lünk semmit, sőt még 
adni sem tud, hogy azzal 
édesgessen. Furcsa, szo
katlan helyzet ez, olyan, 
mint egy kis füves, napsü-
tötte tisztás a kisebbségi 
politika tövises, folyon
dáros, mérgező terméstől 
terhes vadonában. S hogy 
ez még szebb legyen, il
letve a kívülálló számára 
még szokatlanabb, mi 
úgy próbálunk meg bol-
dogulni, hogy másnak ne 
ártsunk.

Mint már említettük 
az imént, függetlensé
günk erős alapokon nyug
szik. Az érvényben lévő, 
alkotmányerejű kisebbsé
gi törvény értelmében, 
Tanácsunk – akárcsak 

többi megyei Tanács -a 
legmagasabb rangú ki
sebbségi önkormányzati 
szerv. A koordináció sze-
repe, még amennyiben 
be is lesz végrevalahára 
jegyezve, mint jogi szemé
ly, elsősorban a tanácsok 
tevékenységének össze
hangolása országos szint
en, csak olyan kérdések
ben képviselheti ezeket, 
melyekre felhatalmazták. 

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa, Zágráb 
Város költségvetéséből 
nyeri a működéséhez szük-
séges eszközöket, erre sem 
a parlamenti képviselőknek, 
sem az országos civil szer-
vezeteknek nincs kihatása, 
de még a kormány Kisebb
ségi Tanácsának sem.

Az országos kisebbségi 
magyar szervezetek poli
tikai befolyása a jövőben 
egyre inkább csökkeni 
fog, miután kiszorultak 
a kisebbségi parlamen-
ti képviselők jelölésére 
jogosultak sorából. Az 
időszerű választási tör-
vény értelmében csak 
politikai pártok jelöltjei, 
illetve független jelöltek 
indulhatnak a parlamenti 
választásokon. A parla-
menti képviselő kisajátí-
tásának, „koalíciós megál-
lapodások” aláírásának 
korszaka lejárt, s előbb-
utóbb olyan személy kerül 
a parlamentbe aki élni tud 
ezzel az új, megváltozott 
helyzettel, a horvátországi 
magyar közösség egészé
nek javára.

Egészen röviden: jól ál
lunk. Reálisan nézve, nincs 
különösebb oka annak, 
hogy külső tényezőktől 
féltsük közösségünk önál
lóságát. A dolgokon csak 
egy valami ronthat, a so
rainkon belül kibontakozó 



Ünnepelt a zágrábi kéttanyelvű iskolai tagozat

A zágrábi Ivan Gundulić Általános Iskola horvát-magyar kéttanyelvű tagozata immár 15 éve 
teljesíti küldetését. Ha ötven év után is létezni fog magyar közösség a horvát fővárosban ez 
elsősorban az óvodában és az iskolában folyó munkának lesz köszönhető.

Vendégségben Zágrábban

Mint múlt számunkban 
már hírül adtuk, a zágrábi Ivan 
Gundulić Általános Iskola horvát-
magyar kéttanyelvű tagozata 
megünnepelte fennállása 15. 
évfordulóját. Bár az esemény 
ünnepeltjei értelemszerűen a 
pedagógusok és diákok voltak, 
ezúttal is megragadjuk az alkal
mat, hogy kihangsúlyozzuk, a 
kéttanyelvű tagozat igazi hősei 
azok a szülők, akik fáradtságot, 
anyagiakat nem kímélve gon
doskodtak és gondoskodnak 
arról, hogy gyermekeik legalább 
tanulmányaik egy részét anya
nyelvükön végezzek el. 

A tanulók és vendégeik 
által előadott ünnepi műsort 
követően, Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa kivetítővel 
ajándékozta meg a kéttanyelvű 
tagozatot, az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör pedig díszoklevélben 
részesítette az iskola dolgozóit.

Liszt-est a Körben
A 19. század egyik 

legkiemelkedőbb zeneszerzője, 
Liszt Ferenc születése 200. évfor
dulója alkalmából meghirdetett 
emlékév keretében az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör zenei szakcso
portja és vendégeik, a zágrábi Ze
neakadémia  három  hallgatója, 
rendkívül színvonalas  Lisztesttel 
lepte meg a közönséget.  A hang

A MESZ, az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör és Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa 
szervezésében a szlovéniai 
és horvátországi magyarok 
és a horvátországi csehek ad
tak közös műsort a zágrábi 
Cseh Otthonban. Az eseményt 
megelőzően Az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkörben megnyitották 

“A magyar nép épített öröksége 
Horvátországban” elnevezésű 
tárlatot. A rendkívül sikeres, telt 
ház előtt megtartott folklór-est 
bevezetőjében Balázs Piri Zoltán, 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának elnöke, Selman 
Mariann az Ady Kör elnöke és 
Juhász Sándor a MESZ elnöke 
üdvözölték az egybegyűlteket.

A pélmonostori tánccsoport nagy tapsot kapott Ismét rendkívül színvonalas műsor volt az Ady Körben

szeres előadás mellett hang
felvételeket és egy, a zeneszerző 
életéről szóló előadást hallhat
tunk. Az est telt ház előtt zaj-
lott, az előadókat nagy tapssal 
jutalmazta a közönség, ám a 
műsor után ismét szóba került az 
új zongora beszerzésének égető 
szüksége.  A jelenlegi ugyanis, 
végét járja.
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Megjelenik havonta 1000 példányban

É R T E S Í T É S E K
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör értesíti tagságát, 

hogy idén is megszervezi a hagyományos körtagta
lálkozót. A találkozó időpontja: 2011. június 4., szombat, 
19 órai kezdettel. A találkozó keretein belül tervezett 
vacsora költségei megközelítőleg 100,00 kuna, a pon
tos összeg a jelentkezők számától függ. A találkozó 
részleteiről bővebbet a Körben lehet megtudni.

 Szeretettel meghívjuk az egyházi zene kedvelőit, a székesfehérvári 
Hermann László Konzervatórium Vonós zenekar hangversenyére, 
amely szombaton 2011. május 7-én lesz megtartva a zágrábi Szent Péter 
apostol  templomban (Vlaška 93), az esti mise után (kb19:30-kor).
A műsoron: W.A.Mozart, G.B. Pergolesi, G.F.Handel, J.S.Bach és E. Grieg 
Vezényel: Major István, a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
első csellistája.

SZOMBATON, 2011. MÁJUS 14-ÉN, 17 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

Anyák napja a Körben
A műsorban fellépnek az óvodai csoport tagjai, a 

kéttannyelvű tagozat tanulói és az anyanyelvápolásban 
részesülő diákok.

SZOMBATON, 2011. MÁJUS 21-ÉN, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

Kiállítás és 
könyvbemutató

A kettős rendezvény keretében megnyitják a 
“Kortárs magyar tűzzománcművészet bemuta
tása Horvátországban”című kiállítást, mely június 
3-áig lesz megtekintehető a Körben, valamint 
megtartják Zágorec-Csuka Judit irodalomtörté
nész „A muravidéki magyar könyvek világa” című 
tanulmánykötetének bemutatóját. A szervezők 
a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör Kulturális 
Egyesület, a Horvátországi Magyar Tudományos 
és Művészeti Társaság és az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör.

Kelle
mes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Olvasóinknak! 


