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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

S u n nyo g á s s a l  n e m  j u t u n k  s e m m i r e
Magyarország radikális eszközökkel nagy sikert ért el az elmúlt négy évben – mondta 

a 2014-es külképviselet-vezetői értekezleten Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményen 
felszólalt Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter is. Az értekezletet nyár végén 
szokták megrendezni, a nagykövetekkel a miniszterek és államtitkárok is egyeztetnek ezen 
alkalmakkor. Orbán az orosz kapcsolatról, a keleti nyitásról és arról is beszélt, hogy Ma-
gyarországot nem állíthatják a szőnyeg szélére.

Bevezetőjében Navracsics arról 
beszélt, hogy rendhagyó az idei al-
kalom, mivel a tavalyi értekezlet 
óta új magyar kormány és új Euró-
pai Parlament alakult, és a Külügy-
minisztériumot is átnevezték. Az 
új neve Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium, mely arra utal, hogy a 
nagykövetek feladata elsősorban 
a gazdasági kapcsolatok élénkíté-
se a hagyományos diplomácia he-
lyett. Nagy változás a nemzetközi 
politikában, hogy Ukrajnában hábo-
rú van. Ezzel véget ért az az időszak, 
amikor Magyarország összes szom-
szédjában béke volt.

„A bőség zavarával küszködünk” 
– kezdte beszédét Orbán Viktor a 
külpolitikai változásokra és a kül-
ügyi tárca kibővült szerepkörére 
egyszerre utalva. Orbán azt mond-
ta, Navracsicsot azokon a frontokon 
dobják be, ahol strukturális változá-
sokra van szükség, mostani feladata 
a „külügy áramvonalasítása”.

Orbán megköszönte, hogy az át-
alakításokat megfelelő ütemben vé-
gezte Navracsics, akinek annak az 
előkészítését is szánta, hogy a ma-
gyar EU-biztos a magyar érdekeket 
képviselje az Európai Bizottságban. 
Kiemelte: akkor kell a komoly válto-
zásokat végigvinni, amikor az ember 
megerősítést kap. „Az irányt foly-
tatni kell, de óriási lehetőséget je-
lent arra, hogy optimalizáljuk az ál-

lamigazgatás szervezetrendszerét” 
– mondta.

A kormányváltás politikai érte-
lemben nem hozott kormányváltást, 
de az államigazgatásba komoly vál-
tozásokat hozott, nem véletlensze-
rűen, hanem egy átgondolt államre-
form részeként – mondta, hangsú-
lyozva, hogy a minisztérium átneve-
zése is kifejezi a változást. „A klasz-
szikus szépségét nem vesztette el 
a diplomácia és a kultúrdiplomácia, 
de egy gazdasági világban élünk” – 
mondta, kiemelve, hogy Magyaror-
szág exportorientált, és „ebből vilá-
gosan következik, mi a dolga azok-
nak, akik külföldön képviselik az or-
szág érdekeit”.

Orbán az előző négyéves ciklust 
sikeresnek nevezve külön kitért arra 
a „bravúrra”, hogy az államháztar-
tási hiányt sikerült „radikális eszkö-
zökkel ugyan, de kezelni”. Arról is 
beszélt, hogy Magyarország a leg-
gyorsabban növekvő országok közé 
fog tartozni Európában, így meglesz 
a politikai stabilitás, a reformok foly-
tatása és a gazdasági fejlődés.

Ne vegyenek fel védekező maga-
tartást, a magyar pozíció megvédi 
saját magát. Ha felmondanak négy 
számot a világon bárhol, az beszél 
magáért. – mondta, kiemelve, hogy 
bizonyos magyar eredmények mö-
gött álló akciótervek háttere nem 
nyilvános, ezért „nem élveznek nyu-

gati szövetségeseink körében köz-
bizalmat”. A szövetségi politikával 
kapcsolatban külön figyelmet szen-
telt a nyugati szövetségi rendszeren 
kívüli államoknak.

A nagykövetektől azt kérte, min-
den lehetőséget ragadjanak meg, 
amivel Magyarországra befektető-
ket lehet csábítani. Orbán a kis- és 
középvállalkozásokban látja a gaz-
dasági siker zálogát, ebből még 10 
ezer létrehozásáról vizionált, és kije-
lentette: a külügy a feladat mellé az 
eszközöket is megkapta.

Az EU-n kívüli nagykövetek-
nek azt mondta: nem helyes, hogy 
egyetlen (azaz az EU-s) piactól függ 
a magyar export sikere, ezért hosz-
szú távon szükséges, hogy az ex-
port 50-55 százaléka az Unión kívül-
re menjen.                            (Index.hu)

Felhívjuk az általános és 
közép iskolás diákok szüleit, 
használják ki a lehetőséget és 
írassák be gyermekeiket az 
anyanyelvápoló csoportokba, 
ahol elmélyíthetik vagy megta-
nulhatják a magyar nyelvet, iro-
dalmat. Bővebb információk a 
Tanács titkáránál kaphatók.

FONTOS!



Körtagok éves találkozója

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
idén is megszervezte a mostani és 
egykori körtagok éves találkozóját. 
A rendezvényre szombaton, 2014. 
június 7-én és vasárnap, 2014. júni-
us 8-án került sor az Ady Endre MKK 
székhelyén (Zagreb, Martićeva 8).

A találkozó szombaton, Minden-
napjaink – a Körben tartott rendez-
vényekről készült fényképekből (dr. 
Sipos László és Etuska által) összeál-
lított kiállítás megnyitójával kezdő-
dött, amit a Vegyes Kar rövid kultúr-
műsora követett. 

A találkozó közös vacsorával 
folytatódott, melyen jobbára a zág-
rábi körtagok által főzött ételek sze-
repeltek, illetve a már hagyományos 
nótázással fejeződött be, Barna Dé-
nes zongorakísérete mellett.

Vasárnap, június 8. szentmise lett 
szolgáltatva a felsővárosi Szt. Márk-
templomban a magyar mise kerete-
in belül, az Ady Kör elhunyt tagjai-
ért.

A kétnapos találkozó társalgással 
zárult délelőtt a Körben.

A Vegyes Kar rövid műsorral kedveskedett az egykori és időszerű körtagoknak

Az összejövetel gasztronómiai része is nagy sikert aratott

A kiállítást dr. Ranogajec Komor Mária, a Kör elnöke, dr. Bokor Béla és Balázs-
Piri Zoltán, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa elnöke nyitották meg.

Ismét Zágrábban az egykor 
a horvát fővárosban tanuló 
vajdasági körtagok – Az idén 
is megtartották az egykori 
és mostani körtagok találko-
zóját

Tárházról-házra
Július végén az Ady-Körben ven-

dégszerepelt a Baranyai kulturá-
lis örökségek a Magyar Értéktárban 
és a Hungarikumok Gyűjteményé-
ben című vándorkiállítás. A kiállítást, 
melynek célja a Baranyában található 
nemzeti értékeink kiemelkedő voltát 
mélyítő ismeretek hazai, külhoni és 
nemzetközi rendezvényeken törté-
nő megjelentetése és népszerűsíté-
se, dr. Ranogajec Komor Mária, a Kör 
elnöke, dr. Bokor Béla, a pécsi Hatá-
rokon túli Magyarságért Alapítvány 
elnöke és Balázs-Piri Zoltán ZVMKT 
elnöke nyitották meg.



Az idén sem maradt el a szerény állófogadás

Nemzeti ünnepünkről, illetve az államalapító hagyatékáról Balázs-Piri Zol-
tán értekezett

Az ünnepséget alkalmi kiállítás kísérte

A kultúrműsor keretében 
Csányi Zsuzsanna...

és Réber László léptek fel

Az ünnepi kenyér

Szt. István-nap Zágrábban
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Értesítés

Értesítés

A zágrábi Szent Márk-templomban szeptember 21-től folytatódnak  
a magyar katolikus szentmisék 8.30 órai kezdettel, valamint a vasár-
napi társalgások az Ady Endre Magyar Kultúrkörben (9:30 és 11:30 
óra között).

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 
kirándulást – tanulmányutat szervez Vajdaságba 

A kirándulásra szeptember 25. és 27. között kerülne sor, két éjszakázással Ilokon (Új-

lak) és Zentán, valamint az Ady körtagok kanizsai találkozóján való részvétellel. 
A részvételi díj  –   500 (ötszáz) kuna 
A részvételi díj tartalmazza az szállás és étkezés költségeit. 
A Tanács fedezi az utazás költségét.
Jelentkezési határidő
Az érdekeltek 2014. szeptember 21-éig a tanács irodájában (személyesen, telefonon 

vagy e-mailben) jelentkezhetnek és fizethetik be a részvételi díjat. 

Zágráb Város Kisebbségi Tanácsai és Képviselői Koor-
dinációja szervezésében, a Nemzeti kisebbségek anya-
országainak írói elnevezésű tribün keretében, szept-
ember 18-án, 19 órai kezdettel, a Horvát Írószövetség 
helyiségeiben (Jelačić tér 7/1), Ladányi István veszprémi 
irodalomtörténész tart előadást Oblici razumijevanja/
interpretacije u memoarima Ferenca Fejtőa iz 1985 
godine (Értelmezési formák Fejtő Ferenc 1985-ös visz-
szaemlékezéseiben) ((Od Budimpešte do Pariza preko 
Zagreba. Prevela Melita Wolf. Nakladni zavod Matice 
hrvatske, Zagreb, 1989.) Ezután Dr. sc. Csurkovics-Major 
Franciska előadását hallhatják az érdeklődők Fejtő Fe-
renc és Zágráb címmel. A belépés díjtalan, a szervezők 
mindenkit szívesen látnak. 

A Zágrábi Kortárs Kóruszenei Fesztivál keretében 
szeptember 26-án 20 órai kezdettel, az Iparművésze-
ti Múzeumban (Muzej za umjetnost i obrt) fellép az 
Antal Laura vezette Szabad Hangok Vocal Ensemble 
illetve szombaton, szeptember 27-én a Szt. Márk-
templomban 21 órai kezdettel az Ars Nova Vocal 
Ensemble tart hangversenyt Kiss Katalin vezetésével. 

A budapesti művészek vendégszereplésére Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa támogatásával 
került sor, mindkét eseményre díjtalan a belépés.

A Tanács arra kér mindenkit, aki teheti, hogy jelen-
létével támogassa úgy a fesztivált, mint a fellépő mű-
vészeket.

FELHÍVÁS HANGVERSENY


