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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Antall  Józsefre  emlékeztünk
Nyolcvannégy évvel ezelőtt, 

1932. április 8-án, Pestújhelyen 
született Antall József, a rend-
szerváltoztatás miniszterelnöke. 
Humanista demokrataként Ma-
gyarországon békés úton meg-
teremtette a parlamentáris de-
mokráciát, olyan közjogi és poli-
tikai intézményrendszert hozott 
létre, mely biztosította az ország 
politikai stabilitását. Ez Magyaror-
szág eddigi sikereinek egyik zálo-
ga, mert a politikai stabilitás gaz-
dasági stabilitással párosult, a ket-
tő együtt pedig megteremtette a 
külföldi beruházók és a nemzetkö-
zi szervezetek bizalmát. Elkötele-
zett magyar hazafiként 1990 júniu-
sában kijelentette, hogy lélekben 
15 millió magyar miniszterelnöke 
kíván lenni. Azzá is vált. A Kárpát-
medencében, az anyaország ha-
tárain kívül élő mintegy 3,5 millió 
magyar sorsát az akkor adott le-
hetőségek keretein belül egyen-
gette, kisebbségi jogaik érvénye-
sítésének kérdését kivitte az euró-
pai politika színterére. Ennek so-
rán minden esetben jogokat, ér-
dekeket védett, miközben máso-
két soha nem sértette. Sütő And-
rás azt mondta ravatalánál: „Sen-
ki, aki utána jön, senki, aki nyomá-
ba lép, ezután meg nem kerülheti 
őt abban, amit a határon kívül élő 
magyarságért cselekedett.”

Kiemelkedő európai politi-
kusként nemcsak a transzatlanti 
gondolat elkötelezett híve volt, 
hanem felismerte a regionális 
együttműködés fontosságát, és 
többek között létrehozta a Viseg-
rádi Együttműködést, úttörő tevé-

kenységet végzett az eurórégiók 
létrehozásában.

Antall József történészként na-
gyon jól ismerte a múltat, értette 
korának politikai és társadalmi ki-
hívásait, és elemző gondolkodó-
ként sok tekintetben belelátott 
a jövőbe. 1991-ben pontosan fel-
mérte Jugoszlávia felbomlásának 
folyamatát. Antall József egész 
életét, különösen politikai pálya-
futását, szolgálatnak tekintet-
te. Küldetéstudata volt, amit már 
kormányra lépésének első pillana-
tában érezni lehetett. Az 1990. áp-
rilis 8-i választási győzelem után 
azt mondta, kamikáze kormányt 
alakít, mert a diktatórikus rend-
szerből parlamentáris demokráci-
át létrehozni, a működésképtelen 

szocialista tervgazdaságból szoci-
ális piacgazdaságot teremteni, a 
végletekig eladósodott, elszegé-
nyedett országban az emberek-

nek jólétet, biztonságot garantál-
ni, csak az egész társadalmat kí-
méletlenül igénybe vevő átalakí-
tással lehet. 1990 őszén kiderült, 
súlyos betegség támadta meg. Hi-
hetetlen akaraterővel dolgozott, 
gyógykezelését, mellyel akár 10-15 
évvel is meghosszabbíthatta vol-
na életét, alávetette miniszterel-
nöki tevékenységének. Három és 
fél éven át lelki és szellemi érte-
lemben is teljes értékű vezetője 
volt hazánknak. 1993-ban saját fe-
lelősségére, orvosai tiltakozása el-
lenére tért vissza a kölni gyógyke-
zelésről, hogy teljesítse küldeté-
sét. Hitvallása szerint élt, melyet 
így fogalmazott meg: „Én szolgá-
lok, és addig szolgálok, amíg nem-
zetemnek haszna van belőle. Te-

szem, amíg tudom.” 1993. decem-
ber 12-ig, korai tragikus haláláig 
tudta. Addig tette is.

 CSÓTI György (Magyar Idők)

A koszorúzáson jelen voltak Magyar József nagykövet, Balázs-Piri Zoltán, a 
Horvátországi Magyar Kisebbségi Önkormányzatok Koordinációjának és Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának elnöke, Berkes Imre, Zágráb Megye 
magyar kisebbségi képviselője, Szabó Margit, az Ady Kör elnökhelyettese, Ljilja 
Vokić, dr. Mate Granić, Željko Zaninović, Naco Zelić, Szekeres Péter és mások.



Húszéves a kéttannyelvű tagozat

Tavaszköszöntő Brezovicában

Április 9-én ünnepélyes kö-
rülmények között a zágrábi Ivan 
Gundulić Általános Iskolában 
megemlékeztek a magyar-hor-
vát kéttannyelvű tagozat fenn-
állásának 20. évfordulójáról.

Az ünnepségen jelen volt Ma-
gyar József nagykövet, Györei 
Anita első beosztott, Mila 
Jelavić, a polgármester képvise-
letében, Bogdanka Srdić Vulpe, 
a Városi Képviselő-testület kép-
viselője, Balázs-Piri Zoltán Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának elnöke, Szabó Mar-
git, az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör elnökhelyettese, Csa-
pó Nándor a Horvátországi Ma-
gyar Pedagógusok Fórumának 
elnöke, Borka Rumiha, a zágrá-
bi Potočnica Óvoda igazgatója, 

valamint az egykori pedagógu-
sok és diákok.

Az egybegyűlteket az isko-
la nevében mr. sc. Višnja Reljić 

igazgató üdvözölte, miután a 
kéttannyelvű tagozat diákjai al-
kalmi műsorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek.

A Zrínyi Miklós Cserkészcsa-
pat április 2-án részt vett a ta-
vaszt köszöntő immár hagyo-
mányos, 7-ik babfőző cserkész-
vetélkedőn. A színhely idén is a 
Zágráb melletti Brezovica volt. 
A zágrábi csapatok mellett még 
samobori és Velika Gorica-i csa-
patok is részt vettek a vetélke-
dőn. Cserkészeink két csapa-
tot jelöltettek a babfőző vetél-
kedőre és a 4. helyen végeztek. 
A lényeg azonban, akárcsak ed-
dig is, a közös étkezés, barátko-
zás, a közösségi szellem kiépíté-
se volt

Ezzel cserkészeink hivatalo-
san is megkezdték az ez évre 
tervezett tevékenységek kivite-
lezését.



Közgyűlés az Ady Körben
A zágrábi Ady Endre Magyar 

Kultúrkör Közgyűlése 2016. áp-
rilis 16-án megtartotta beszá-
moló ülését. Az ülésen megje-
lenők meghallgatták a beszá-
molókat a Kör munkájáról a két 
ülés közötti időszakban, ame-
lyek egy eseményekben nagyon 
gazdag évről tanúskodtak.

Az elnöki beszámoló külön 
hangsúlyt fektetett a Kultúr-
kör intézményes kapcsolatai-
ra, amelyek más szervezetek-
nek is példamutatóak lehetnek. 
Nagy megelégedéssel megálla-
pítható, hogy az egyesület kivá-
ló kapcsolatokat ápol mind a vá-
rosban működő egyéb magyar 
egyesületekkel (Horvátországi 
Magyarok Tudományos és Mű-
vészeti Társaság, Zrínyi Miklós 
Cserkészcsapat), mind a zágrá-
bi magyarok életében fontos in-
tézményekkel (Potočnica óvo-
da, Ivan Gundulić Általános Is-
kola, Zágrábi Magyar Intézet, 
Magyarország Zágrábi Nagykö-
vetsége). Különösen szoros az 
együttműködés Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsával, 

amely több rendezvény társ-
szervezője, és a Kör munkájá-
nak egyik legnagyobb támoga-
tója. A tevékenységi beszámo-
ló átfogó képet adott a szak-
csoportok sokszínű munkájá-
ról. A nemzeti ünnepek alkalmá-
ból, illetve a hagyományos ren-
dezvényeken bemutatott prog-
ramokon kívül a szakcsoportok 
több zágrábi és Zágrábon kívüli 
vendégszereplést is megvalósí-
tottak. Az elhangzottak alapján 
minden kétséget kizáróan meg-
állapítható, hogy a Kör ismét 
egy sikeres időszakot zárt le. Az 

elért eredmények elismerése-
ként a Közgyűlés jegyzőkönyvi 
dicséretben részesítette Barna 
Dénest, Jakobcsics Pétert, Mol-
nár Dánielt, Nagy Varjas Julian-
nát, Réber Lászlót és Udovčić 
Brankót, valamint a Vegyeskart, 
mint szakcsoportot. 

Az ülés legünnepélyesebb 
pillanata volt a kerek tagsá-
gi évfordulójukat ünneplők fel-
köszöntése. Különösen nagy 
tapssal üdvözölte a Közgyű-
lés Börcsök Mártát, aki 70 éve 
– 1946-ban – lett az egyesület 
tagja.

Kugli Rozit, a zágrábi ma-
gyar közösség kiemelkedő tagját 
Grigor Vitez-díjban részesitették 
a fiataloknak szánt „Nisam ti 
rekla…” (Nem mondtam el neked 
...) cimű könyvéért. 

A díjat március 30-án adták át 
a Zágrábi Bábszinház termeiben. 

A díjátadást megelőzően a 
könyv egy részlete került bemuta-
tásra, fiatal színművészek előadá-
sában. 

A zsűri a 2015-i díjazásnál 25 ki-
adótól 79 könyvet mérlegelt.

Kugli Rozi Grigor Vitez-díjban részesült
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Május 8-a, vasárnap, 17:00 óra  

Anyák napja
A Kör Elnöksége tisztelettel megkér minden 

kedves gyereket, szülőt, nagyszülőt, barátot és is-
merőst, hogy jelenlétével tisztelje meg az ünnep-
séget. Előre is köszönjük..

ÉRTESÍTÉS

Június 4-én, szombaton, 19 órás javasolt idő-
ponttal, az Internacional szállóban  megtartják a 
Körtagok éves találkozóját és a Magyar estet Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa közreműkö-
désével.

(Pannonhalma, Székesfehérvár, Siófok, Kaposvár, Szigetvár)
2016. május 21.-22.
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa munkaterve alapján tanulmányutat szervez Magyarország-

ra.
A tanulmányút célja megismerni a magyar történelmi és kulturális jellegű nevezetességeket. 
Indulás – szombaton, május 21-én, 7 órakor a Cibona irodaház parkolójából (Andrašecova ul.) 
Útvonal –  Program:  
       május 21. – szombat : 
– 07:00 – indulás Pannonhalmára (egy megállás) 
– 12:00 -14:00 Pannonhalma – bencés apátság és múzeum látogatása (idegenvezető)  
– 14:15 – indulás Székesfehérvárra
– 15:30 -19:00 Székesfehérvár, városnézés, romkert múzeum látogatása (idegenvezető)  
– 20:00 – érkezés Siófokra – (szállás: hotel Holiday, 2-3 ágyas szobák)
– 20:30 – vacsora (a szálláshelyen) 
      május 22.-vasárnap: 
– 7:15-8:15  –  reggeli, 
– 8:30  –  indulás Kaposvárra
– 10:00-12:00 – Kaposvár – városnézes (10:30 katolikus mise a székesegyházban) 
– 13:00-15:00 – Szigetvár – Szigetvári vár és múzeum megtekintése (idegenvezető)    
– 15:30 – ebéd Szigetváron
– 17:00 – indulás Zágrábba 
Visszaérkezés – vasárnap, 2016. május 22–én, kb. 20 órakor, a Cibona irodaházhoz
Részvételi díj  –   250 (kettőszázötven) kn 
A részvételi díj fedezi a szállást, étkezést (reggeli, vacsora, vasárnapi ebéd), valamint a belépődíjak 

költségeit.
Jelentkezési határidő
Az érdekeltek 2016. május 16-ig jelentkezhetnek a Tanács irodájában (személyesen, telefonon vagy 

e-mailben).
Figyelem! Utazását a kirándulás részvételi díjának befizetésével biztosíthatja (a busz 45 fős !).
Szeretettel várjuk jelentkezésüket.

Magyarországi tanulmányút


