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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Márciusban megalakul a Koordináció
Az előzőleg beharangozottak 

szerint, Zágráb város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsának a meghívására janu-
ár végén került sor a megválasztott 
megyei magyar kisebbségi tanácsok 
elnökei és a megyei magyar képvi-
selők részvételével tartott egyezte-
tő ülésre.

A meghívásnak a házigazda Zág-
ráb város Magyar Kisebbségi Taná-
csának képviselőin, Balázs Piri Zol-
tánon és Guzsvány Józsefen kívül 
Jakumetović Rozália, a Vukovár-Sze-
rém megyei Magyar Kisebbségi Ta-
nácsának elnök asszonya, valamint 
Tripolszky Anikó Split-dalmát, Viola 
Éva Tengermelléki-fennsíki, Szőlősi 
István Verőce-Dráva menti és Berkes 
Imre Zágráb megyei magyar képvi-
selők tettek eleget. Az egyeztető 
ülésen megállapodás született több 
fontos, az Országos Magyar Koor-
dináció működését illető ügyben is, 
mint amilyen az alapszabály szöve-
ge, a jövőbeli vezetőség összetétele, 
valamint az ünnepélyes megalakulás 
dátuma, március 11.

Az ülésre meghívást kaptak a 
MESZ által jelölt két megyei tanács el-
nökei, illetve a három MESZ-es megyei 
képviselő is, de ők nem jelentek meg 
az ülésen.

A tények felsorolása után, még 
csak annyit szeretnénk hozzátenni, 
hogy ezzel lezárul egy küzdelmes, 
több mint 12 évig húzódó időszak, s 
hogy a horvátországi magyarság de-
mokratikusan megválasztott politi-
kai képviselői végre-valahára orszá-
gos testületet fognak alkotni.

A Horvátországi Országos Ma-
gyar Koordináció az elvárások sze-
rint egy olyan szerv kellene hogy le-
gyen, amelyik kizárólag a horvát-

országi magyarság érdekeit tartja 
szem előtt, függetlenül az ezen belül 
megnyilvánuló egyesületi, felekezeti 
és egyéb különbségektől. A pontos-
ság kedvéért meg kell említeni, hogy 
a Horvátországi Országos Magyar 
Koordináció megalakulását a horvát-
országi magyar tanácsok és képvise-
lők már első megalakulásuk/megvá-
lasztásuk óta, tehát több mint egy 
évtizede szorgalmazzák, de ezt ed-
dig vagy a horvát közigazgatás, vagy 
a belső viszonyok nem tették lehető-
vé. Különösen örvendetesnek talál-
juk, hogy a jövendőbeli Koordináció 
székhelye a horvát fővárosban lesz, 
miután ez lehetővé teszi a minisztéri-
umokkal, állami intézményekkel való 
kapcsolatok mindennapos ápolását, 
illetve az ügyintézés felgyorsítását. 

Az eddigi tapasztalatok szerint 
a Koordináció felállása és működ-
tetése nem fog zökkenőmentesen 
menni. Irodahelyiségek megszerzé-
se, működési feltételek megterem-
tése, a szükséges anyagi fedezet 
biztosítása nem olyan dolgok, ame-
lyek egyik napról a másikra, varázs-
latosan elintéződnek, s ezzel párhu-
zamosan meg kell indítani a Koordi-
náció konkrét tevékenységeit is. A 
helyzetet súlyosbítja az a körülmény 
is, hogy – bízzunk benne, átmeneti-
leg – a MESZ által jelöltetett megyei 
tanácsok és képviselők a jelek sze-
rint nem fognak részt venni a közös 
munkában. 

A szomszédos hasábon ezért 
nyivánosságra hozzuk Guzsvány Jó-
zsef az elnökökhöz és képviselőkhöz 
intézett februári nyílt levelének rész-
leteit, melyben az összefogás fon-
tosságát hangsúlyozta ki. 

 „Csak az vész el amiről a nemzet 
végleg lemond.” Deák Ferenc.

Kedves horvátországi magyar hon-
fitársaink! 

A haza bölcse tudta, hogy jogaink-
ról lemondani nem szabad, mert az 
maga a pusztulásba vezető út. Tud-
juk-e ezt itt ma mi, horvátországi ma-
gyarok? Mi, akik már két évtizede kép-
telenek vagyunk létrehozni az egyez-
tetett magyar kisebbségi érdekvédel-
met Horvátországban.

Pedig a keretek és a lehetőség 
adott. A nemzeti kisebbségek joga-
it szabályozó sarkalatos törvény ke-
rek perec kimondja, hogy lehetősé-
günk van egy, lényegében magyar ki-
sebbségi parlament létrehozására, itt 
Horvátországaban. Ezt nevezik orszá-
gos koordinációnak. Lehetőségünk te-
hát nekünk is van, de mi nem élünk 
vele. Érti ezt valaki? 

Tekintsetek fel Deák Ferenc bölcs 
szavaira! Képzeljétek csak el, hogy mi-
lyen lenne pl. Horvátország érdekér-
vényesítési képessége külföldön ha 
nem a Szábor határozatai adnák az or-
szág  véleményét, hanem acsarkodó 
pártok egymás elleni alullicitálása! 

Kedves megválasztott megyei ta-
nácstag és képviselőtársak! 

Éljünk a törvény adta lehetőséggel 
és alakítsuk meg közösen, ennek tel-
jességében a Horvátországi Magyarok 
Országos Koordinációját! 

Adjunk igényeinknek és érdekeink-
nek egy egyeztetett, legitim hangot! 
Ez magyar érdek. 

Az ember meg csak úgy lehet 
MESZ-es vagy HMDK-ás ha elsősor-
ban magyar. Hát ezt nézzük/nézzétek 
most egymásban, kedves honfitársa-
ink!

                            GUZSVÁNY JózsefKALAPIS Rókus



A Magyar Kultúra Napja

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én, annak emlé-
kére, hogy – a kézirat tanú-
sága szerint – Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcso-
latos megemlékezések al-
kalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősíté-
sének, felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értéke-
inket. 

Szombaton, 2016. január 
23-án az Ady Endre Magyar 
Kultúrkörben (Martićeva 8, 
Zágráb) megemlékeztek a 
Magyar Kultúra Napjáról.

A rendezvény kerete-
in belül a jelenlévőknek al-
kalmi műsorral kedveske-
dett az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör Vegyeskara, to-
vábbá zenei és színjátszó 
szakcsoportjának tagjai, 
majd megnyitásra került a 
„MAGYAR NÉPI KERÁMIA” 
című – rövid előadással ösz-
szekötött – kiállítás.

2016. január 21-én a Zág-
rábi Magyar Intézetben, a 
magyar kultúra napja alkal-
mából koncertet szervez-
tek, melyen a Kávészünet 
zenekar jeles magyar írók 
megzenésített dalait adta 
elő.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát.



Gyermekfarsang a Körben

Asztal i tenisz -torna

2016. február 13-án a Zágrábi Kisebbségi Tanácsok és Képviselők Koordinációja ismét  megszervezte a már hagyományos 
Zágrábi kisebbségek asztalitenisz-bajnokságát, melyen az Ady Kör csapatának tagjai is nagy számban, nagy sikerrel vettek 
részt
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Március 5-én, szombat, 18:00 óra  

MAGYAR TRIBÜN

„Daganatos betegségek 
diag nosztikájának és terápiá-

jának aktuális kérdései“ 
Előadó:
Dr. Kőszegi Tamás, egyetemi docens, Pécsi Tudo-

mányegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet

Március 12-én, szombaton, 18:00 órakor

Kultúrműsor a Nemzeti 
Ünnep alkalmából 

amely a Széchenyi István esztendő ünneplésének je-
gyében lesz megtartva. A műsorban részt vesznek a 
Kör színjátszó csoportjának és  vegyeskarának tagjai

Március 11-én, péntek

A Petőfi-tábla 
megkoszorúzása 

a Nagykövetség egyeztetése alapján, azt követően a 
Körben nagykövetségi fogadás a meghívottak részére

Március 19-én, szombaton, 18 órakor

Húsvéti Vásár

Március 28-án, hétfőn, 10 órakor

Húsveti reggeli

Értesítés

Az anyanyelv 
nemzetközi napja

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-
két az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánítot-
ta. 

A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hív-
ni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gaz-
dagságára. 

Február 27-én a zágrábi nemzeti kisebbségek 
Koordinációja szervezésében  ünnepi műsort mu-
tatnak be a Zágrábban nyelvápolásra járó gyere-
kek (6 kisebbség vesz részt a programban saját 
anyanyelvén). 

A műsor szombaton, február 27-én a zágrá-
bi Cseh Otthonban (Šubićeva 20) lesz megtartva 
12:00 órai kezdettel. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Díjazott mézeskalács

Február 6-án, a bjelovári 12. Nemzet-
közi Méhészeti Vásáron és Borkiállításon 
Szekeres Péter élettársa, Željka Kruhonja 
2. díjat nyert közkedvelt mézeskalácsá-
val. Gratulálunk!


