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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Koszorúzás Antall József mellszobránál

A zágrábi magyarok az idén is lerótták tiszteletüket az Antall-szobornál

A szobornál Magyar József nagykövet és Szekeres Péter, a Tanács titkára 
mondott alkalmi beszédet  

Április 9-én, 13. alkalommal gyűl-
tek össze ismét a zágrábi magya-
rok az Antall-szobor előtt. A zágrá-
bi magyar szervezetek és a zágrá-
bi magyar nagykövetség képvise-
lői közösen rótták le tiszteletüket 
a rendszerváltás utáni első magyar 
miniszterelnök 2002 óta álló mell-
szobránál a róla elnevezett utcá-
ban. A megjelentek előtt Magyar-

Antall József, Magyarország első 
szabadon választott miniszterelnö-
ke haláláig a horvát és a magyar 
nép közötti barátságért, a két or-
szág kapcsolatainak előmozdításá-
ért dolgozott, és kiemelkedő szere-
pe volt abban, hogy a független hor-
vát állam megteremtésének nehéz 
időszakában Zágráb humanitárius 
és diplomáciai segítséget kapjon. Ő 
volt az első magyar miniszterelnök, 
aki – noha ez a kijelentése nagy vi-
hart kavart – azt mondta, hogy ő 
„lélekben 15 millió magyar minisz-
terelnöke”.

A horvát fővárosban utca vise-
li a nevét, 2002-ben pedig egy mell-
szobrot is állítottak emlékére, ame-
lyet Mádl Ferenc és Stipe Mesić ak-
kori magyar, illetve horvát köztár-
sasági elnök együtt avatott fel. Mar-
ton László alkotásának leleplezésé-
nél akkor jelen volt Antall Józsefné, 
a néhai miniszterelnök özvegye és 
fia is. Mellszobránál azóta minden 
évben, születésének évfordulóján 
koszorúzási ünnepséget rendeznek 
a zágrábi magyarok.

ország zágrábi nagykövete, Ma-
gyar József és Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsának tit-
kára, Szekeres Péter emlékezett 
meg az egykori kormányfőről. A 
magyar nagykövetség koszorúját 
Magyar József nagykövet, a zág-
rábi magyarság koszorúját Balázs- 
Piri Zoltán, a Tanács elnöke helyez-
te el.



Az idén is két zágrábi van a MTA kitüntettjei között!

A díjazottak: prof. dr. sc. Skála Károly, prof. dr. sc. Petrik József

Az egybegyűlteket Ranogajec Komor Mária, a Kör elnöke üdvözölte

A Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) ez évben is közgyűlé-
sének keretén belűl megrendezi a 
Külső Tagok Fórumát, ahol átadják 
a külhoni magyar tudósok munká-
ját elismerő Arany János-díjakat és 
az Arany János-érmeket. 

Az idei Arany János-díjat az 
utóbbi években elért kiemelke-
dő tudományos teljesítményért 
járó díj  kategóriájában prof. dr. 

Az idei Arany János-díjat prof. dr. sc. Szkala Károlynak és prof. dr. sc. Petrik Józsefnek ítélte 
oda a Magyar Tudományos Akadémia

sc. Szkala Károly kapta az eScience 
technológia és az elosztott szá-
mítástechnikai rendszerek kifej-
lesztésében elért eredményeiért, 
amelyek gazdagítják mind a ma-
gyar, mind a nemzetközi tudomá-
nyosságot, míg prof. dr. sc. Petrik 
József oktatói és kutatói munkás-
sága mellett a külhoni magyar tu-
dományosság és közösség ügyé-
nek előmozdításában szerzett ki-

emelkedő érdemeiért Arany Já-
nos-érem kitüntetésben részesült.

Gratulálunk mindkét kitünte-
tettnek, akik aktív tagjai a zágrá-
bi magyar közösségnek. Részle-
tesebb beszámolót a kitüntetet-
tek munkásságáról, szerepükről a 
horvátországi magyar közösség-
ben és a díjátadásról az MTA máju-
si közgyűlése után közlünk. 

RKM

MagyarTribün a Zágrábi Magyar Intézetben
2015. április 11.-én a Horvátor-

szági Magyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaság, az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör és Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa társ-
szervezésével, illetve támogatá-
sával megszervezte a Zágrábi Ma-
gyar Tribün előadását. 

A „Nagy László-est és a Ma-
gyar Költészet Napja” című ren-
dezvény színhelye ezúttal a Zág-
rábi Magyar Intézet volt, Mann Jo-
lán előadásának keretében az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör színjátszó 
szakcsoportja lépett fel. 

Az előadást szerény fogadás 
követte.                                 AEMK



Baranyai vendégek a Cseh Otthonban

Húsvé t i  r egge l i  a  Körben

A Talicska Ifjúsági Nép-
táncegyüttes és a Hercegszőlősi 
Mihály Magyar Ifjúsági Szerve-
zet Triliom Együttese március 27-
én Zágrábban, a csehek otthoná-
ban tartotta meg közös program-
ját, a Magyar Kultúrestet. A műsor 
szervezésében a zágrábi Ady End-
re Magyar Kultúrkör tagjai is részt 
vettek.

Zágrábi magyar közönség előtt 
szerepelt a Talicska és a Triliom. 
Műsorukban különböző tájegysé-
gek néptáncait, népdalait mutat-
ták be, valamint hazafias dalokkal 
kedveskedtek a közönségnek.

Április 5-én, húsvét vasárnapján Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa és az Ady Endre Magyar Kulturkör az idén is meg-
szervezte a már hagyományos húsvéti reggelit a zágrábi magyar közösség részére. A hagyományos ünnepi reggeli legfőbb ösz-
szetevője a kenyérben sült sonka, amit a Tanács biztosított és a mindig agilis tanácstitkár, Szekeres Péter készített el. A többi 
ínyencséget a körtagok ügyes kezei készítették. A hagyományőrzés a gyakorlatban igen kellemes szórakozás is lehet, hisz a gaz-
dag asztal mellett az élet is szebbnek tűnik. A jelenlévők kellemes ünnepi hangulatban töltötték a húsvét vasárnapi délelőttöt.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Vasárnap, 2015. május 10-én, 17:00 órakor

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben

ÉRTESÍTÉS

2015 május

Nagy a valószínűsége, hogy a kormány május 31-re írja ki  a kisebbségi önkormány-
zati választásokat. Választójoggal az érintett nemzeti kisebbséghez tartozó, 18 
életévet betöltött személyek rendelkeznek, akiknek tartózkodási helye a kérdé-
ses önkormányzati egységekben van, és be vannak jegyezve a választási névjegy-
zékben. A polgároknak jogukban áll leellenőrizni bejegyzésüket a választási név-
sorban.  Felhívjuk a zágrábi magyar nemzetiségű polgárokat, hogy ellenőrizzék le 
magyarként vannak-e nyilvántartva a választási névjegyzékben. Ezt 14 nappal a vá-

lasztásokat megelőzően lehet megejteni, interneten vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa kéri a zágrábi magyarokat, hogy ne sajnálják a fáradságot és ellen-
őrizzék a választási névjegyzéket, különösen akkor, ha a választások előtti időszakban töltötték be 18-dik 
életévüket, vagy ha nemrég költöztek városunkba, egyúttal arra is felhívja polgártársai figyelmét, hogy 
aki csak teheti, menjen szavazni, ezzel is erősítve a választások legitimitását.

2015. május 23.-24.
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa kirán-

dulást szervez Magyarországra.
Indulás – szombaton, május 23-án, 7:30 órakor a 

Cibona irodaháztól (Andrašecova ul.) 
Útvonal – Program:  
2015. május 23. – szombat: 
– 7:30 indulás Zágrábból, érkezés Sümegre (kb. 

10:30 – egy megállással)
– 10:30-12:30 Sümeg – várlátogatás, városnézés
– 12:30 –14:00 ebéd,  indulás Hévízre
– 15:00 – érkezés, szállásfoglalás,
– 16:00 – Hévízi Tófürdő (fürdőzés 16:30-18:30)
– 19:30 – városnézés, vacsora
– alvás (2-3-4 ágyas szobákban, két magánpan-

zióban)
2015. május 24. – vasárnap: 

31

Anyák napja
Szombat, 2015. május 16-án, 18:00 órakor 

„A magyar erdőgazdálkodás helyzete és kilátásai a klímaváltozás tükrében – 
az erdészeti kutatás jelentősége és időszerűsége”

 Tudománynépszerűsítő előadás a „Magyar Tribün” keretein belül.
 Előadó: Dr. Führer Ernő, egyetemi magántanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem. 

Helyszín: Ady Endre MKK (Martićeva 8., Zágráb)

– 7:30 – reggeli
– 8:15 – indulás Keszthelyre
– 9:00-10:00 – szentmise a karmelita templom-

ban (Rajk János atya szolgálja)
– 10:30-13:00 – a Festetics-kastély megtekintése
– 13:00 – 16:00 városnézés, szabad program a 

Balaton partján
– 16:30 – indulás Zágrábba 
Visszaérkezés – vasárnap, 2015. május 24-én, 

kb. 19 órakor, a Cibona irodaházhoz 
Részvételi díj  –   250 (kétszázötven) kn 
A részvételi díj tartalmazza az utazás (autó-

busz), szállás, étkezés (ebéd, vacsora, reggeli), va-
lamint a belépődíjak költségeit. 

Az érdekeltek 2015. május 17-ig jelentkezhet-
nek a Tanács irodájában (személyesen, telefonon 
vagy e-mailben).

MAGYARORSZÁGI  KIRÁNDULÁS


