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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Á p r i l i s i  h e l y z e t ké p
Most, hogy magunk mögött tudhatjuk nemzeti ünnepünket, alkalmasnak tű-

nik a pillanat arra, hogy áttekintsük helyzetünket. E kis retrospektívát azért 
érezzük helyénvalónak, mert a márciusi pátosz, a nagy szavak, a Himnusz, a 
Szózat, a nemzetiszín pántlikák igézetéből valahogy vissza kell térni a jelenbe.  

Most, hogy magunk mögött tud-
hatjuk nemzeti ünnepünket, alkal-
masnak tűnik a pillanat arra, hogy 
áttekintsük helyzetünket. E kis 
retrospektívát azért érezzük helyén-
valónak, mert a márciusi pátosz, a 
nagy szavak, a Himnusz, a Szózat, a 
nemzetiszín pántlikák igézetéből va-
lahogy vissza kell térni a jelenbe.

A „Zágrábi Köztársaság”, ahogyan 
baráti körben tréfásan nevezni szok-
tuk közösségünket, az elmúlt idő-
szakban is példát mutatott, elsősor-
ban a horvátországi magyar kisebb-
ség számára. A zágrábi magyar egye-
sületek kiegyensúlyozott, folyamatos 
tevékenységet folytatnak, oktatási in-
tézményeink zavartalanul működnek, 
a kulturális tevékenység élénk, nem 
egyszer feledtetve a tényt, hogy való-
jában közösségünk lélekszáma nem 
haladja meg az ezer főt. Örvendetes 
ténynek számít, hogy lélekszámunk a 
legfrissebb népszámlálás adatai sze-
rint az elmúlt tíz évben sem csökkent, 
s ugyancsak az is, hogy az idén az is-
kolába hat elsős fog beiratkozni, több 
mint akárhol a horvátországi magyar 
iskolákban. A Főváros szintjén a ma-
gyar közösség tekintélynek számít a 
kisebbségi kérdésekben, s nem vé-
letlen, hogy éppen Balázs-Piri Zoltán, 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Ta-
nácsa elnöke vette át a 18 zágrábi ki-
sebbséget tömörítő Koordináció ve-
zetését. Érdekességként megemlít-
jük azt a kevéssé ismert tényt is, hogy 
zágrábi kisebbségek éves pénzügyi 
tervét szinte a Tanácsok megalaku-
lása óta Szekeres Péter, a Magyar Ki-
sebbségi Tanács titkára dolgozza ki, il-
letve koordinálja ezek kidolgozását.

A Tanács ez idáig szinte minden lé-
nyeges kérdést meg tudott oldani, 
mint például a hitélet, vagy az okta-
tás területén adódó problémákat, s 
nemkülönben országos szinten sike-
rült megakadályozni a Magyar Egye-
sületek Szövetségét abban, hogy ki-
sajátítsa a Horvátországi Magyar Ki-
sebbségi Tanácsok és Képviselők Ko-
ordinációját. Mint erről annak idején 
a Közlöny is hírt adott, az országos 
koordináció patthelyzet miatt végül 
nem alakult meg, ám ez még mindig 
jobb, mintha egy országos szervezet 
távirányított bábjává vált volna. Vala-
hogyan úgy kell ezt elképzelni, mint a 
magyar parlamenti képviselő körül ki-
alakult szerencsétlen helyzetet. Miu-
tán a törvényhozás elnézte, illetve az-
óta is elnézi a – nemcsak magyar – ki-
sebbségi országos szervezetek mes-
terkedéseit, az eleve független ki-

sebbségi parlamenti képviselő funk-
ciója arra silányodott le, hogy egyik 
vagy másik országos szervezetnek 
biztosítson előnyt a kisebbségi kor-
mányhivatalnál évente egyszer vég-
zett „pénzosztás” folyamán. Ugyan-
ez a sors várt volna a Koordinációra is: 
hogy meglétével biztosítsa a kisebb-
ségi kérdésekben való döntéshoza-
tal, az érdekképviseleti monopólium 
legitimitásának látszatát.

Összegezve, jó hír, hogy házunk 
táján rend és béke honol. Ez a zágrábi 
magyarság legfontosabb hozzájárulá-
sa a nemzet megmaradásához, épü-
léséhez. Lehet, hogy nem olyan lát-
ványos, mint a kokárdás tömeg, lehet 
hogy nem hangzik messzire, mint az 
ünnepi beszéd, de semmiképpen sem 
kevés. Főként akkor nem, ha tudjuk, 
hogy szinte mindenhol máshol, Ung-
vártól Buenos Airesig a magyarok te-
vékenysége az egymással való mara-
kodással terhelt.

Erre okkal büszkék lehetünk, de 
nem abban az értelemben, hogy 
jobbnak, különbnek tartjuk magun-
kat másnál. Ha jobban belegondo-
lunk, ahhoz igazán nem kell nagy ész, 
hogy ne veszekedjünk egymással. 
Csak egy kis jóakarat.

KALAPIS Rókus

OLVASÓINKNAK KELLEMES 
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!



Koszorúzás a Petőfi-táblánál

A fogadáson jelen volt Aleksandar Tolnauer, 
Branko Sočanac és Milan Bandić is

A fogadáson Kerekes Enikő és Samu Zoltán magyarországi 
művészek szolgáltattak rövid kultúrműsort

Akár az előbbi években, március 15. alkalmából Magyarország Nagykövetsé-
ge és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésében, az idén is megko-
szorúzták a Vlaška utcai Petőfi-táblát

A horvátországi magyarság központi márciusi rendezvénye a zágrábi Petőfi-tábla koszorúzása volt, 
melyen a Nagykövetség és a zágrábi magyarok mellett a HMDK és a MESZ képviselői is részt vettek 

Nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e álkalmából Zágráb-
ban az idén is megkoszorúz-
ták a Vlaška utcai Petőfi-táb-
lát. Az eseményt Magyaror-
szág Nagykövetsége és Zág-
ráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa szervezte, s lé-
nyegében a horvátországi 
márciusi megemlékezések 
központi eseménye volt, lé-
vén hogy a koszorúzáson je-
len volt mindkét országos 
magyar kisebbségi szerve-
zet is.

A Magyar Országgyűlést 
Csóti György, a Fidesz-MPSZ 
országgyűlési képviselője, 
az IPU Magyar csoportja, 
Magyar–Horvát Baráti Tago-
zat elnöke képviselte.

A zágrábi magyarság ne-
vében Balázs-Piri Zoltán, 
Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanácsa elnöke, a 
HMDK nevében Jankovics 
Róbert, ügyvezető elnök, a 
MESZ nevében Juhász Sán-
dor elnök helyezett el koszo-
rút.  A koszorúzást követő-
en, szintén hagyományosan, 
az Ady Endre Magyar Kultúr-

körben megtartották a már-
ciusi 15-ei nagykövetségi fo-
gadást. 

A fogadáson a horvát-
országi magyar közösség 
képviselői mellett jelen volt 

Aleksandar Tolnauer, a ki-
sebbségi kormányhivatal el-
nöke, Branko Sočanac, a ki-
sebbségi kormányhivatal 
irodájának vezetője, vala-
mint Milan Bandić zágrábi 

főpolgármester. A fogadás 
után a Tanács szervezésé-
ben Sajni Balázs zselickislaki 
plébános magyar nyelvű 
misét szolgáltatott a Szent 
Márk-templomban.



Nagy sikere volt az ünnepi műsornak ...

... amit ez a képünk talán a legjobban szemléltet

A húsz év ugyanolyan gyorsan elröppent, amilyen gyorsan elfogyott az óriás torta Svaguša Katalin a Tanács díszoklevelével

A zágrábi magyar óvoda, illetve 
óvodai csoport 1994-ben kezdte el mű-
ködését, a HMDK zágrábi egyesületé-
nek kezdeményezésére. 

Az elmúlt két évtizedben több mint 
háromszázan jártak a magyar csoport-
ba. Jelenleg is húsz magyar ovis van, 
ami kimagasló eredmény.

A jubileumi ünnepségen a magyar 
óvodások gyermekjátékokat és népi 
táncot adtak elő. A rendezvény végén 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Taná-
csa emléklappal köszönte meg mind-
azoknak, akik az elmúlt 20 évben a leg-
többet tették a magyar óvoda fennma-
radásáért, köztük Pápé Jánosnak is, aki 
a 90-es évek elején, a HMDK zágrábi 
szervezetének vezetőjeként bábásko-
dott az óvoda beindulása körül.

A rendezvényen jelen volt Pirityiné 
Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság főosztályvezetője, Milan Ban-
dić, Zágráb főpolgármestere munka-
társaival, Tuska Enikő, a zágrábi ma-
gyar nagykövetség konzulja, Marija 
Ivanković, a zágrábi oktatási- és sport-
minisztérium iskola előtti oktatásért fe-
lelős főosztályvezetője, Jankovics Ró-
bert, a HMDK ügyvezető elnöke és Ba-
lázs-Piri Zoltán, Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Önkormányzatának elnö-
ke.                                                             (ÚMKÚ)

Húszéves a zágrábi óvoda
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Szombat, április 12., 18:00 órától – Sziveri János-est a Magyar Költészet Napja, valamint a vajdasági származású magyar 
költő születésének 60. évfordulója alkalmából. Az est vendégelőadói:

Fenyvesi Ottó, költő, az Új Symposion folyóirat egykori szerkesztője
Reményi József Tamás, a Sziveri Társaság (Veszprém, Magyarország) elnöke

Géczi János, költő, a Sziveri Társaság tagja
Ladányi István, a Sziveri János Intézet (Veszprém, Magyarország) vezetője

A program megvalósításában közreműködnek az Ady Endre Magyar Kultúrkör színjátszó szakcsoportjának tagjai. 
A program a „Magyar Tribün“ rendezvénysorozat keretein belül valósul meg.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2014 áprilisában-

Március 15. a Körben

Sokan először láthatták a Kör új zongoráját, melyhez a Tanács és 
Platz Mária jóindulatának köszöhetően jutott

A márciusi ünnepi műsorra sokan voltak kíváncsiak, 
mint kiderült, nem alaptalanul

A zágrábi magyarok idén is megünnepelték az 1848/49-es évi forradalom és szabadságharc évfordulóját. Szombaton, 
2013. március 15-én a Kultúrkör székházában az egyesület vegyes kara, valamint a színjátszó és zenei szakcsoport tagjai al-
kalmi műsorral emlékeztek meg a mai demokratikus és polgári Magyarország alapjait lefektető eseményekről. A naplósze-
rű prózai részletek, válogatott költemények és dalok nagy tapsot váltottak ki a Kultúrkörbe látogatóktól, majd a kötetlen 
társalgás és ünnepi hangulat a késő esti órákig tartott el.                     RÉBER László

Április 20-án húsvéti reggeli az Ady Körben! 
A sonkát Zágráb Város Magyar Kisebbségi Ta-
nácsa biztosítja és szeretettel várja a zágrábi 
magyar közösség tagjait.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 
Facebook oldalt indított Magyarok Zágrábban - 
Mađari u Zagrebu. A Google keresőbe csak be kell írni 
Magyarok Zágrábban - Mađari u Zagrebu.


