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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Jó hírek és rossz hírek
Egy hónap leforgása alatt meg-

változott a világ. Voltak jó hírek 
(kevés), voltak rossz hírek (sok), 
s mindennek eredményeként kép-
letesen szólva kontinensünk, a 
vén Európa riadtan keresi szem-
üvegét és műfogsorát. A párizsi 
vérengzés csupán egyike azok-
nak a sajnálatos eseményeknek, 
amelyekről mindenki tudta, hogy 
bekövethezhetnek, de senki sem 
tett semmit annak érdekében, 
hogy ne következzenek be.

Miután nem vagyunk komoly 
újság, csupán egy mikroközösség 
nyúlfarknyi hírlevele, nem fogunk 
politikai, biztonságpolitikai elem-
zésekbe bocsátkozni. Megelég-
szünk annyival, hogy a valóság ké-
pen törölte a politikai eliteket, ám 
sajnos ennek, mint mindig, mi pol-
gárok fogjuk meginni a levét.

Hogy ne legyen minden annyi-
ra sötét, erről a magyar labdarú-
gó válogatott gondoskodott, két 
mérkőzésen is győzedelmesked-
ve a norvégok ellen, 44 év után is-
mét szerepelni fog az Európa-baj-
nokságon.

Szűkebb pátriánkban, a no-
vember 15-ei pótválasztások után, 
végre hivatalos választási ered-
mények születtek, s így most már 
hivatalosan is Juhász Sándor nyert 
Jankovics Róbert ellen, 20 szava-
zattal. Ez annyiban rossz hír, hogy 
többségünk mást szeretett volna, 
ám a dolog jó oldala, hogy Juhász 
úr most bebizonyíthatja, hogy tel-
jesen tévesen ítéltük meg, s hogy 
igenis szívén viseli a horvátorszá-
gi magyarság összefogásának kér-

dését. Például úgy, hogy nem aka-
dályozza meg, hogy a MESZ-hez 
közel álló magyar megyei kisebb-
ségi tanácsok és képviselők részt 
vegyenek a Horvátországi Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsok és Kép-
viselők Koordinációjának munká-
jában.

A választások kapcsán sok min-
dent szerettem volna mondani, 
többek között azt is, hogy ho-
gyan harcoljunk azok a nem kí-
vánt e-mailek ellen, melyek vala-
milyen módon utat találtak a vir-
tuális postaládánkba, de végül is 
eltekintettem tőle. A horvát bel-
politikai helyzet a jelen pillanat-
ban meglehetősen áttekinthe-
tetlen, így érdemben nem lehet 
foglalkozni vele, a kósza e-mailek 
viszont (a szó legszorosabb ér-
telmében) szóra sem érdemesek.

Az élet megy tovább. A Körben 
az idén is lesz Karácsonyi Vásár, 
megtartják a hagyományos Miku-
lás-várást, lesz adventi hangver-
seny a székesegyházban, amelyen 
Varnus Xavér világhírű orgonamű-
vész lép fel, s amennyiben nem 
történik valamilyen előreláthatat-
lan dolog, szinte bizonyos, hogy a 
Közlöny hagyományos, színes ka-
rácsonyi száma is napvilágot fog 
látni.

Mert ez a mi dolgunk a boly-
dult világban. Megtenni amit le-
het, gondot viselni egymásról, a 
kis zágrábi magyar közösségről és 
ha erre lehetőségünk nyílik, meg-
segíteni a horvátországi magyar 
közösséget is. Mert a helyzet kö-
reinkben nem változott, a két or-

szágos szervezet továbbra is ki-
egyensúlyozott patthelyzetben 
van, ami közösségünk megosz-
tottságát hangsúlyozza ki. Szin-
te 50:50 arányban vannak a „mi” 
meg az „ők”, a mérleg nyelve nem 
mozdult már évek óta se ide, se 
oda. Az állami támogatások be-
folynak és elfolynak, az iskolák-
ban nincs gyerek, meg úgy általá-
ban sem futkos sok magyar anya-
nyelvű lurkó a városok, falvak ut-
cáin. Értelmiségi utánpótlásról 
ilyen helyzetben nem is érdemes 
beszélni, amikor közösségünk ön-
magát sem képes fenntartani. Ha 
ez így folytatódik, már tíz-húsz év 
múlva nem lesz lényeges ki nyer 
a parlamenti választásokon, mert 
mindannyian veszíteni fogunk, il-
letve nem lesz veszíteni valónk 
sem nagyon, mert nem lesz ki 
hogy veszítsen. Erről kellene gon-
dolkodni győztesnek és vesztes-
nek is egyaránt. Kellene, de szinte 
kizárt, hogy bármilyen pozitív vál-
tozás fog történni az elkövetkező 
időszakban.

Viszont hallgathatjuk majd, 
hogy milyen komoly munka folyik 
mindenfelé, rendezvények, meg 
folklór, meg kakaspörkölt. Sőt ar-
ról is értesülni fogunk, hogy terü-
letfejlesztés történt a képviselő 
úr jóságából, merthogy ebben és 
ebben a drávaszögi faluban vég-
re-valahára megépítették az új ra-
vatalozót.

Ahogy innen tűnik nagy szüksé-
günk van rá, ha másra nem is, de 
erre biztosan.

KALAPIS Rókus



A magyar tudomány ünnepe 
alkalmából a Horvátországi Ma-
gyar Tudományos és Művészeti 
Társaság (HMTMT) a zágrábi Ba-
lassi  Magyar Intézetben  2015. 
november 11-én „KárPRO - A 
Kárpát-medencei EU projektala-
pú együttműködési tanácsko-
zás” címen az MTA Pécsi Akadé-
miai Bizottság védnöksége alatt 
tudományos tanácskozást tar-
tott. A HMTMT elnöke, dr. Szkála 
Károly kezdeményezésére létre-
jött tudományos tanácskozáson 
egy jövőbeni széles körű Kárpát-
medencei tudományos együtt-
működés előkészítésének alap-
jait fogalmazták meg a horvátor-
szági, magyarországi, felvidéki, 
vajdasági és erdélyi magyar ajkú 
tudományos kutatók. A tanács-
kozáson szó volt Kárpát-meden-

cei magyar tudományos kutatók 
és műhelyek, illetve magyaror-
szági és a szomszédos országok 

közötti tudományos együttmű-
ködésről és közös EU projektek 
létrehozásáról. 

A tanácskozáson jelen volt 
Magyar József zágrábi magyar 
nagykövet, valamint dr. Fodor 
István, az MTA Pécsi Akadémiai 
Bizottság titkára.

Az elmúlt közel két évtized 
alatt jelentős magyar tudomá-
nyos szellemi tőke jött létre a 
Kárpát-medencében. A Kárpát-
medencei köztestületi tagság 
ma mintegy 1500 főt számlál. 
Ezt hatékonyan lehetne megter-
mékenyíteni az új típusú, háló-
zati együttműködések lehetősé-
geivel a valós és a virtuális pro-
jekt kivitelezés keretén belül. Így 
a tudományos kutatás nemzeti 
stratégiai feladatait tudná meg-
valósítani az EU-projektek se-

gítségével. Ennek a lehetősége-
it  vitatta a KárPRO-tanácskozás 
azzal az elsődleges céllal, hogy 

egy stratégiai megfontolás-
ba helyezze  a lehetőségeket és 
megalapítsa a projekt kezdemé-
nyezés és a hatékony kívitelezés 
modelljét. 

Ennek kapcsán a hálózati in-
tegráció, a közös EU projekt kon-
zorciumi partnerség minden-
képpen katalizátorként fog hat-
ni a Kárpát medencei magyar tu-
dományos szellemi tőke mobili-
zálására. 

Egy ilyen határokon túl ható, 
tudományos projektalapú stra-
tégia egészen biztosan hasznára  
fog válni nemcsak a magyarság-
nak, de a térség országainak is.

A konkrét EU-projekt te rem-
tési modell könnyen, sőt vi-
szonylag gyorsan megvalósít-
ható, és a térség regionális eu-
rópai mintájú együttműködése  

fog kibontakozni  belőle, jelen-
tős anyagi következményekkel.

HMTMT

KárPRO - A Kárpát-medencei EU projektalapú 
együttműködési tanácskozás



A novemberi Magyar Tribünről

A zágrábi óvodások az idén is sikeresen szerepeltek

A 2015. november 14-én meg-
tartott Magyar Tribün résztve-
vői nagy érdeklődéssel kísérték 
Matuska Márton újságíró „Az el-
hallgatott razzia / Vérengzés Új-
vidéken (1944-45)“ című  előadá-
sát és könyvbemutatóját. A Ma-
gyar Tribünt ezúttal is a Horvátor-
szági Magyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaság, valamint az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör szervez-
te meg Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanácsa támogatásával. 
A   tribün   kezdetén   dr.   Horváth   
László   ismertette   a   közönséget   
Matuska   Márton munkásságával, 
és a bevezetőben visszatekintést 
adott a második világháború éve-
ire, a vajdasági magyarság sorsára. 
Ezt követően Réber Laszló részle-
tet olvasott fel a könyvből:  „Drótot 
kért a partizán”. A   felolvasás   után 
Matuska Márton az újvidéki ma-
gyarirtás  eseményeinek részletei-
ről  beszélt, kiemelve a különbsé-
geket több helységben történtek-
től. Az egyik szomorú tény az volt, 

hogy az újvidéki vérengzés köve-
telte a legtöbb áldozatot, ez volt 
a legvéresebb razzia. Az áldozatok 
számát sajnos csak becsülni lehet. 
A vérengzés  második jellemzője 
az áldazotok anonimitása,  mert a 
levéltárakban nem található meg 
az eseménnyel kapcsolatos több 
fontos dokumentum, többek kö-
zött a kivégzettek névsora sem. 
Harmadik pontként kiemelésre ke-
rült az is, hogy a kilencvenes évek-
re eltűnt több mint fél tucat tö-
megsír. Fontos megemlíteni, hogy 
Újvidéken két Ferenc-rendi szer-
zetes papot is meggyilkoltak; az ő 
boldoggá avatásukra hamarosan 
sor fog kerülni.  Nem szabad elhall-
gatni azt a tényt, hogy Újvidéken 
a második világháború alatt és az 
azt követő években két razzia zaj-
lott le. Az egyikért a magyar fegy-
veres erők katonái voltak felelősek, 
s az áldozatoknak állami szerve-
zésben és állami költségen méltó 
emlékmű készült a város belterü-
letén. A másik vérengzés 1944 vé-

gétől 1945 elejéig zajlott le, mely-
nek elkövetői a bevonuló fegyve-
res partizán erők tagjai és kommu-
nisták voltak. Ezen áldozatok em-
lékére egy, az első világháború 
ideje alatt   lerombolt   katonate-
mető   földjéből   kiásott   csonka  
turulmadár-szobor szolgál.   Ennél   
a méltatlan emlékműnél tudjuk le-
róni részvétünket és tiszteletün-
ket az áldozatok előtt, noha néhai 
Makovecz Imre műépítész meg-
felelő emléktornyot tervezett ré-
szükre. Az előadást követő vitában 
többek között dr. Bognár András 
akadémikus, az 1944-1945 évek 
folyamán meggyilkolt áldozatok-
kal kapcsolatos jövőbeli kutatá-
sokban való tudományos mód-
szerek felhasználásának fontossá-
gát hangsúlyozta ki. „Az elhallga-
tott razzia” üzenete örök érvényű, 
az igazságért történő harc és küz-
delem, melyre szükség volt a múlt-
ban és a jelenben illetve amire a 
jövőben is szükség lesz.

PETRIK József

Magyar népitánc-est Zágrábban 
A program ötlete pár évvel ez-

előtt a Horvátországi Magyar Ki-
sebbségi Tanácsok és Képvise-
lők Koordinációjának egyik ülésén 
merült föl. A megvalósítást végül a 
zágrábi Ady Endre Magyar Kultúr-
kör, Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa és a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közössé-
ge vállalta magára.

Az egész estet betöltő mű-
sorban a HMDK tagszervezetei-
nek csoportjai: a kiskőszegi Kis-
asszonyok és Legények, a Kórógy 
Magyar Hagyományőrző Egyesü-
let felnőtt táncosai, a dályhegyi, 
az ivanovci és a szentlászlói Pető-
fi Sándor Kultúregyesület ifjúsági 
tánccsoportja, valamint ez utóbbi-
aktól a felnőtt csoport szórakoztat-
ta a közönséget. 

A baranyai és szlavóniai népi 
táncosok mellett megkülönbözte-
tett figyelmet érdemelt a zágrábi 

Potočnica óvoda magyar csoport-
jának a műsora is.

MICHELI Tünde (ÚMKÚ)
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Értesítés
Felhívjuk a zágrábi katolikus hívők figyelmét, 

hogy a magyar mise minden hónap első és har-
madik vasárnapján van a Szent Márk-templom-
ban 8:30 órai kezdettel, tehát decemberben 6-án 
és 20-án.

Értesítés
November 28-án, 12 órakor megnyitják „A 

nemzeti kisebbségek adventi és karácsonyi szo-
kásai” című kiállítást a Néprajzi Múzeumban 
(Mažuranićev trg 14). A kiállítás a Zágrábban élő 
kisebbségek hagyományait mutatja be.

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

December 5., szombat, 11:00 óra  

Mikulás-napi ünnepség
Helyszín: Magyar Intézet, Zágráb (Augusta 

Cesarca 8-10, Zágráb)
Fellép: „Mint a pinty” Együttes, Budapest
Minden gyermek ajándékcsomagot kap, 12 éves korig.  

December 6., vasárnap, 19:00 óra

Adventi hangverseny
Helyszín: Zágrábi Székesegyház
Fellépnek: Varnus Xavér és a Szolnoki Szimfo-

nikus Zenekar
Szervező: Magyarország Zágrábi Nagykövetsé-

ge, a belépés ingyenes.

December 19., szombat, 18:00 óra 

IV. Karácsonyi Vásár és alkal-
mi műsor

Helyszín: Ady Endre Magyar Kultúrkör 
(Martićeva 8, Zágráb)

December 20., vasárnap, 17:00 óra

Karácsony a Körben
Helyszín: Ady Endre Magyar Kultúrkör 

(Martićeva 8, Zágráb)
Fellépnek: A Potočnica óvoda magyar cso-

portjának tagjai, a kéttannyelvű tagozat tanu-
lói és az anyanyelvápolásban részesülő tanulók.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a Ta-
nács Napja alkalmából szervezett Magyar Estre szombaton, 2015. november 28-án, 19 óra-
kor  a CASABLANCA étterembe (Ulica Grada Vukovara 271, Chromos-torony északi olda-
la) társalgásra és gazdag választékú vacsorára. A jó hangulatot a becsei Tripolszki-zenekar 
biztosítja. A belépőjegy ára 150 kn.

Jelentkezés és helyfoglalás a 098/484974 telefonszámon, vagy az iroda@zg-magyar.hr 
e-mailon lehetséges. Belépőjegyek a Tanács irodájában (Vodovodna 15) vásárolhatók a je-
lentkezés után minden nap november 25-ig. A belépőjegyek száma korlátozott.

Mindenkit szeretettel várunk.

Magyar Est 


