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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Megalakult az Országos Koordináció
Zágrábban, 2016. március 11-

én, kilenc hónappal a kisebb-
ségi önkormányzati választá-
sok után megalakult a horvátor-
szági magyar kisebbségi önkor-
mányzatok koordinációs testü-
lete, amely Balázs-Piri Zoltánt, 
Zágráb magyar kisebbségi ön-
kormányzatának elnökét vá-
lasztotta meg vezetőjének. Ez-
zel először jött létre országos 
kisebbségi önkormányzata a 
horvátországi magyarságnak.

Balázs-Piri Zoltán megválasz-
tása után elmondta: „Élni kell 
azokkal a jogokkal, amelyeket 
adtak nekünk, hogy később el-
mondhassuk, mindent megtet-
tünk a közösség érdekében, 
hogy megőrizzük identitásun-
kat és biztosítsuk megmaradá-
sunkat”. 

Véleménye szerint a koor-
dinációs testület megalakulá-
sa csak az első lépés a cél el-
éréséhez, hogy végre megkez-
dődhessen az érdemi munka, a 
horvátországi magyarság fenn-
maradását biztosító megoldá-
sok életbe léptetése. A testü-
let kezdeményezője és résztve-
vője kell legyen a magyar nem-
zeti kisebbséggel kapcsolatos 
minden párbeszédnek, partne-
re kell hogy legyen a kormány-
zati szerveknek, a civil szerve-
zeteknek és más horvátorszá-
gi és nemzetközi intézmények-
nek, amelyek a közösség érde-
keit szolgálják – hangsúlyozta.

Az elnök úgy véli: nagy mun-
ka áll a szervezet előtt, amely-
nek az a feladata, hogy rámu-
tasson a problémákra, és a leg-
magasabb szinten küzdjön a ki-
sebbségi és más emberi jogo-
kért.

„Nincsenek kis vagy nagy kö-
zösségek, közösségek vannak, 
célok, amelyekért kell és meg-
éri harcolni, mert nekünk min-
den magyar számít” – húzta alá.

2015 júniusában – a harmadik 
horvátországi kisebbségi ön-
kormányzati választásokon – ti-
zenegy horvátországi megyé-
ben összesen 266 magyar kép-

viselőt választottak meg az ot-
tani magyar közösségek. Két er-
nyőszervezet, a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közös-
sége (HMDK) és a Magyar Egye-
sületek Szövetsége (MESZ) küz-
dött a szavazatok többségének 

megszerzéséért. A HMDK öt 
megyében szerezte meg a vok-
sok többségét, míg öt megyé-
ben a MESZ nyert. Zágráb me-
gyei jogú városban független 
lista indult. 

Koordinációs testületet öt 
plusz egy megye alakíthat a 
jogszabályok szerint. Miután 
négy évvel korábban nem sike-
rült megalakítani a koordináci-
ót, mert a két ernyőszervezet, 
a HMDK és a MESZ nem tud-
tak megegyezni, most van elő-
ször országos önkormányzata 
a horvátországi magyarságnak. 
A tizenegy önkormányzatból 

és megyei képviselőből ugyan-
akkor csak hatan írták alá a kö-
zös dokumentumot, a HMDK-ás 
képviselők és Zágráb független 
képviselője. A testület tanács-
adói jogkörrel rendelkezik.

 KRIJÁK Krisztina (MTI)



Márciusi események Zágrábban
A horvátországi magyar civil 

szervezetek és kisebbségi ön-
kormányzatok képviselői Zág-
rábban március 11-én közösen 
megkoszorúzták Petőfi Sándor 
emléktábláját annak az egykori 
kórházépületnek a falán, amely-
ben a károlyvárosi katonai szol-
gálat idején megbetegedett 
költő néhány napot eltöltött. 
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
és a zágrábi magyar nagykövet-
ség szervezésében az egyesü-
let otthonában ünnepi műsort 
és fogadást tartottak. Takács 
Szabolcs, a Miniszterelnökség 
európai uniós ügyekért felelős 
államtitkára az ünnepi rendez-
vényen mondott beszédében 
kiemelte: „Csak összefogással 
van esély a megmaradásra, és 
a fejlődésre rövid távú érdekek 
soha nem szolgálják a közösség 
és a nemzet érdekét”.

Takács Szabolcs azt taná-
csolta a Horvátországban élő 
magyaroknak, becsüljék meg a 
szabadságot, amelyet a Horvát 
Köztársaságban élveznek. Kér-
te, erejükhöz mérten töreked-
jenek arra, hogy a következő 
magyar nemzedékekért is fele-
lősséget vállaljanak. Magyaror-
szág mindig kiállt Horvátország 
mellett, akkor is, amikor a múlt 
század végén elismerte Horvát-
ország önállóságát és akkor is, 
amikor támogatta Horvátor-
szág európai uniós csatlakozá-
sát – hangsúlyozta. „Magyaror-
szág figyelemmel kíséri és meg-
köszöni, hogy Horvátország 
odafigyel a horvátországi ma-
gyarságra (...) és részükre a kul-
turális autonómia lehetőségét 
biztosítja” – húzta alá.” 

(MTI) Fotó: Toni HNOJČIK



A legnagyobb magyar

A Magyar  Tr ibün előadása

Március 12-én ünnepi műsort 
tartottak az Ady Endre Magyar 
Kultúrkörben az 1848/49-es ma-
gyar polgári forradalom és sza-
badságharc 168. évfordulója al-
kalmából. A program, a Széche-
nyi-év jegyében „A legnagyobb 
magyar” címet viselte. A ren-
dezvényen fellépett a Kultúr-
kör színjátszó szakcsoportja és 
Vegyeskara. A program a Nem-
zeti Kisebbségek Tanácsának 
támogatásával valósult meg. 
Gróf Széchenyi István a magyar 
történelem kimagasló egyéni-
sége. A tanulmányai és külföldi 
utazásai során szerzett tapasz-
talatai ráébresztették a külho-
ni és a magyar közállapotok kö-
zött fennálló lényeges kulturá-

lis és gazdasági különbségekre, 
s ez arra ösztönözte, hogy a kül-
földön már működő és bevált 
közintézmények hazai életre hí-
vásán is munkálkodni kezdjen. 
Tevékenysége lefektette a pol-

gári Magyarország megterem-
tésének alapjait. Életútjának el-
ismeréseként még legnagyobb 
politikai ellenfele is, Kossuth La-
jos, a legnagyobb magyarnak 
nevezte.

A Kör színjátszó szakcsoportja

Március 5-én a Horvátorszá-
gi Magyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaság megtartotta a 
Magyar Tribün előadását az Ady 
Endre Magyar Kultúrkörben.

Előadó Dr. Kőszegi Tamás 
volt (egyetemi docens, Pécsi 
Tudományegyetem, Laboratóri-
umi Medicina Intézet).

Az előadás témája volt a da-
ganatos betegségek diagnoszti-
kájának és terápiájának aktuális 
kérdései.

Az érdeklődök ismét magas 
szintű előadásban részesültek, 
alátámasztva ezzel azt a megál-
lapítást, hogy Zágráb a horvát-
országi magyarok legfontosabb 
értelmiségi központja, még ak-
kor is, ha ezt nem sikerül min-
den egyes esetben kellőképpen 
kamatoztatni.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Április 23-a, szombat, 19:00 óra  

„Bartók Béla-est“ 
Tisztelettel megkérünk mindenkit, akinek lehetősé-
gében áll, hogy édes és sós süteményekkel tegyék 
még gazdagabbá az estet! Előre is köszönjük.

Április 16. 18:00 óra

Rendes évi közgyűlés
A meghívó a napirenddel március 31-ig lesz kiküldve 
postán vagy elektronikus postával. A tagságot minél 
nagyobb számban való részvételre szólítjuk fel!

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

Közös hagyományok

A zágrábi „Ivan Gundulić” Általános Iskola kéttannyelvű tagozata idén ünnepli fennállásának 20. év-
fordulóját. Az ünnepi műsorra 2016. április 9-én, szombaton kerül sor 10 órai kezdettel az iskola épüle-
tében. Az egykori diákokat, szüleiket és minden kedves vendéget nagy szeretettel várunk. Ünnepelje-
nek velünk!

Március 5-én az Ady Endre MKK képviselte a 
zágrábi magyar kisebbséget Vrbovecben a „Ha-
gyomány amely összeköt” elnevezésű kiállitáson. 
A rendezvény keretében bemutatásra kerültek  
Zágráb Város és Zágráb megye nemzeti kisebbsé-
geinek húsvéti tojásfestő hagyományai. A kiállitás 

Kedden, 2016. április 5-én, 19 órakor a Magyar Intézetben bemutatásra kerül dr.Várady Tibor: Zok-
nik a csilláron, életek hajszálon című könyve.

magyar részén a tojásfestés következő technikái 
lettek bemutatva: írott tojás, pingált tojás, karcolt 
tojás, bézselt tojás.

A kiállított tárgyak az Ady Endre Magyar Kultúr-
kör kiállítási anyagából kerültek ki, Molnár-Šehtel 
Annamária és Petković Eszter válogatásában.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!


