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PREDSTAVLJAMO 

A nemzeti kisebbségek jogairól szóló alkotmány erejű törvény
2.dio

II. Jogok és szabadságok
9. cikkely

(1) A nemzeti kisebbségek tagjai jogosultak vezeték- és keresztnevük saját nyelvükön való használatára, s ugyanakkor e joguk kiterjed 
gyermekeikre is, az anyakönyvbe és egyéb hivatalos okiratokba való beírás által, a Horvát Köztársaság előírásaival összhangban.

(2) A nemzeti kisebbségek tagjainak joga van a személyi igazolvány űrlapjának saját nyelvén kinyomtatott változatához, melyet saját ny-
elvén és írásmódjával tölthet ki.

10. cikkely
A nemzeti kisebbségek tagjai szabadon használhatják nyelvüket és írásmódjukat, úgy családi körben, mint nyilvánosan, mely jog magába 

foglalja a saját nyelvükön és írásmódjukkal megszerkesztett jelzések, feliratok és egyéb információk kitűzésének jogát, a törvényes előírások 
tiszteletben tartása mellett.

11. cikkely
(1) A nemzeti kisebbségek tagjai jogosultak a saját nyelvük és írásmódjuk használata mellett lefolytatott oktatásra és nevelésre.
(2)  A nemzeti kisebbségek tagjainak oktatása és nevelése az iskoláskor előtti oktatási intézményekben illetve az általános és középisko-

lákban, illetve más oktatási intézményekben folyik (a továbbiakban: oktatási intézmény) a kisebbségek nyelvén és írásmódjával folyó tanítás 
mellett, a Nemzeti kisebbségek nyelvén és írásmódjával lefolytatott oktatásról szóló törvényben megfogalmazott feltételek illetve módozatok 
tiszteletben tartása mellett.

(3) A kisebbségi nyelven és írásmóddal lefolytatott oktatást gyakorló oktatási intézmények kisebb létszámmal is létrehozhatóak, illetve az 
oktatás és nevelés a horvát tannelyvű oktatási intézmények számára előírt számnál kevesebb tanuló részére is megszervezhető.

(4) A kisebbségi nyelven és írásmóddal lebonyolított oktatás és nevelés tantervének az általános rész mellett kötelezően tartalmaznia kell 
a kérdéses nemzeti kisebbség különösségeivel kapcsolatos részt is (anyanyelv, irodalom, történelem, földrajz és a nemzeti kisebbség kulturális 
alkotótevékenysége).

(5) A nemzeti kisebbségek nyelvén és írásmódjával lefolytatott oktatásban és nevelésben részesülő tanuló joga és kötelessége, hogy saját 
nyelvük mellett a horvát nyelvet és a latin betűs ábécét is elsajátítsák, összhangban a tantervvel és a meghatározott oktatási programmal.

(6) A kisebbségi nyelven és írásmóddal lefolytatott oktatást és nevelést végző oktatási intézményekben az oktató-nevelő munkát a nemze-
ti kisebbség soraiból kikerülő tanárok végzik, akik teljes mértékben bírják a kérdéses nemzeti kisebbség nyelvét és írásmódját, illetve azok a 
tanárok, akik nem tartóznak a nemzeti kisebbség soraiba, de teljes mértékben bírják a nemzeti kisebbség nyelvét és írásmódját.

(7) Az egyetemek megszervezik a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatást és nevelést végző nevelők, tanítók és tanárok képzését, 
azokon a szakokon, amelyek magukba foglalják a nemzeti kisebbség különösségeit (anyanyelv, irodalom, történelem, földrajz és a nemzeti 
kisebbség kulturális alkotótevékenysége).

(8) A nemzeti kisebbségek tagjai a nemzetiségi kisebbségek tagjai oktatása és nevelése céljából, a törvényben meghatározott módon és az 
előírtakkal összhangban, iskoláskor előtti, általános- és középiskolákat valamint felsőbb oktatási intézményeket hozhatnak létre.

(9) A horvát tannyelvű oktatási intézmények tanulói számára lehetővé fogják tenni a nemzeti kisebbség nyelvének és írásmódjának el-
sajátítását, mégpedig a külön törvényben foglalt módon, összhangban az államigazgatás központi szerve által meghatározott tantervvel. Erre 
a célra az állami költségvetésből és a helyi önkormányzatok költségvetéseiből fognak anyagi eszközöket biztosítani.

12. cikkely
(1) A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásmódjának egyenrangú hivatalos használata azok a helyi önkormányzatok, illetve önkormány-

zati alapegységek területén valósul meg, ahol az egyes nemzeti kisebbségek az összlakosság legkevesebb egyharmadát teszik ki.
(2) A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásmódjának egyenrangú hivatalos használata megvalósítható abban az esetben is, amennyiben 

ezt a Horvát Köztársaság Alkotmányával összhangban, a Horvát Köztársaság belső jogrendjének részét képező nemzetközi egyezmények 
előrelátják, és ez fel van tüntetve a helyi önkormányzati alapegység alapszabályában, illetve a területi (regionális) önkormányzati egység ala-
pszabályában, összhangban a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásmódjának használatáról szóló törvénnyel.

(3) A nemzeti kisebbségek által használt nyelvek és írásmódok hivatalos használatának egyéb feltételei és módozatai a nemzeti kisebbsé-
gek nyelvének és írásmódjának használatáról szóló törvénnyel vannak  meghatározva, a képviselőtestületekben és végrehajtó szervekben 
folyó munka, illetve a helyi és területi (regionális) önkormányzatok közigazgatási szervei, az állami, első fokú, közigazgatási szervek, az első 
fokú igazságügyi szervek, az Államügyészség és a közjegyzők által folytatott eljárás, s a nyilvános meghatalmazással bíró jogi személyek es-
etében.

13. cikkely
A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásmódjának használatáról szóló törvény, és/illetve a helyi önkormányzati egységek statútumaiban 

szereplő előírások lehetővé teszik a nemzeti kisebbségek által hagyományosan, vagy nagyobb számban lakott területeken a hagyományos 
elnevezések és jelzések használatát, illetve a helységek, utcák, terek, a Horvát Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek történelme és kultúrá-
ja szempontjából jelentős személyek és események után való elnevezését.  



14. cikkely
(1) A nemzeti kisebbségek szabadon használhatják nemzeti színeiket és szimbólumaikat, valamint szabadon ünnepelhetik nemzeti ünnepeiket.
(2) A Horvát Köztársaság színeinek és szimbólumainak hivatalos használata mellett, a nemzeti kisebbségek kitűzhetik a nemzeti kisebbségek 

megfelelő színeit és szimbólumait. A nemzeti kisebbség himnusza és /illetve ünnepi dala elhangzásának esetében, ezt kötelezően megelőzi a Horvát 
Köztársaság himnuszának megszólaltatása.

(3) A helyi önkormányzat egységei illetve a területi (regionális) önkormányzatok kötelesek statútumukban előírni a nemzeti kisebbségek zász-
lajának és szimbólumainak hivatalos használatát és ennek módjait.

15. cikkely
(1) A nemzeti kisebbségek tagjai nemzeti és kulturális identitásuk megőrzése céljából egyesületeket, alapítványokat és alapokat, illetve 

tömegtájékoztatási, kulturális, kiadótevékenységet folytató, múzeumi, könyvtári és tudományos tevékenységet folytató intézményeket ho-
zhatnak létre.

(2) A Horvát Köztársaság, a helyi önkormányzati egységek és a területi (regionális) önkormányzatok lehetőségeikhez mérten finanszíro-
zzák az e cikkely 1. bekezdésében szereplő intézményeket.

(3) Az Egyesületek, alapítványok, alapok és intézmények elnevezésében fel lehet tüntetni, hogy a nemzeti kisebbségek ezek alapítói.

16. cikkely
(1) A nemzeti kisebbségek tagjai, ezek egyesületei és a nemzeti kisebbségek tanácsai, illetve a nemzeti kisebbségek képviselői, szabadon ápol-

hatják kapcsolataikat azzal a nemzettel, amelynek etnikai, nyelvi, kulturális és/vagy vallási jellemzőiben osztoznak, valamint azokkal a jogi szemé-
lyekkel melyek székhelye a kérdéses nemzet államának területén van, s az oktatás és nevelés, tudomány, kultúra területén tevékenykedik, illetve 
kiadói vagy humanitárius tevékenységet végez.   

(2) A nemzeti kisebbségek egyesületei és a nemzeti kisebbségek tanácsai, illetve a nemzeti kisebbségek képviselői azon nemzet állami szerveitől, 
melynek az e cikkely 1. bekezdésben felsorolt jellemzőiben osztoznak, s e állam jogi személyeitől vámmentesen meghatározott példányszámú 
újságot, folyóiratot, könyvet, filmet videokazettát és hanghordozót kaphatnak, saját szükségleteik kielégítése céljából, illetve ezeket - díjmentesen 
- továbbadhatják nemzeti kisebbségük tagjainak. 

(3) A nemzeti kisebbségek egyesületei megszervezhetik a nemzeti kisebbségek tagjai részére hivatásos és amatőr kulturális-művészeti csopor-
tok vendégszereplését, valamint egyéb kulturális és művészeti rendezvényeket, kiállítások szervezhetnek, amelyek elősegítik a nemzeti kisebbség 
kultúrájának és identitásának gazdagodását. Ilyen esetekben azok a külföldi személyek, akik részt vesznek a rendezvényen és kiállításon, nem 
kötelesek munkavállalási engedélyt kiváltani.

(4) A nemzeti kisebbségek tagjai szabadon kinyilváníthatják vallási hovatartozásukat, szabadon gyakorolhatják vallásukat, s ezzel összhangban 
egyes vallási közösséghez tartozónak vallhatják magukat.

17. cikkely
(1) A törvényes és végrehajtási előírások alapján, amelyek a tömegtájékoztatást, a rádiós- és televíziós műsorok előállítását és sugárzását, 

az oktatás és nevelést, a múzeumok, levéltárak és könyvtárak tevékenységét és a kulturális javak védelmét és megőrzését szabályozzák, jön-
nek létre a nemzeti kisebbségek történelme, kultúrája és vallása megismerésének előfeltételei; a Horvát Köztársaság polgárai egészére, de kül-
önösen a gyermekekre és fiatalokra nézve, akik ezt az oktatás és nevelés folyamán kötelező és választott tárgyak közvetítésével sajátítják el.

(2) Ezen cikkely 1. bekezdése rendelkezéseinek megvalósítása céljából olyan intézkedéseket fognak foganatosítani, amelyek meg fogják 
könnyíteni a nemzeti kisebbségeknek a médiumokhoz való hozzáférést.

Folytatása a következő számban

Külhoni Magyar Újságírók  Budimpesten a Magyar Országgyűlés elnökénél

Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke a Külhoni Magyar 
Újságíró Egyesületek Konvenciójának tagjaival tárgyalt. A meghívot-
tak között jelen voltak Horvátországból Kalapis Rókus és Szekeres 
Péter is. A téma az volt, hogyan lehet a a XXI. századi Európában oly-
an nemzeti újságírást kialakítani, amely hozzájárul a magyar nyelv, a 
kultúra és a hagyományok megerősítéséhez a határon túli magyarság 
körében. Ezt a célt a Kárpát Medencei Magyar Képviselők Fórumának 
honlapja is segítené azzal, hogy azon megjelennének a határon túli 
magyar lapok. Hogy ennek formája milyen is lesz, az még a későbbi 
egyeztetések során derül ki, a cél azonban az, hogy kapcsolattar-
tásra, a közös gondolkodásra lenne egy egységes médiatér. Arra is 
támpontot nyújt, hogy a magyarországiak jobban megismerhetik a 
határon túli magyarok helyzetét. 

Magyar Országgyűlés két pályázatot is tervez fiatalok számára 
a határon túli magyarok helyzetének és életének jobb megismeré-
sére. Az egyik a határon túli magyarok élethelyzetét bemutató 
fotópályázat lenne, a másik pályázatba pedig olyan javaslatokat 
várnak majd, amelyek segítségével rendhagyó osztályfőnöki vagy 
történelem órákon megismerkedhetnének a magyarországi fiatalok 
a határon túli magyarság életével. Szili Katalin ismertette a határon 
túli újságírókkal, hogy támogatja azt az ötletet, hogy a következő év, 
2009 legyen a határon túli magyar újságírás éve.                            MTI

Értesítés
 Az idén is a  zágrabi Ivan Gundulić elemiskola Zrinyi Miklós Magyar Csekészcsapata hozza a Betlehemi Béke lángot Bécsből.  A 
betlehemi láng a krisztusi szellemiség szimbóluma, mely nagy út után ér el hozzánk. Immár két évtizede szervezik meg a Betlehemi Béke 
láng akciót, melybe évről évre több ember kapcsolódik be.
 Ez a láng mindenkié, minden jószándékú emberé, nincs egyházhoz, felekezethez kötve. Cserkészeinktől kérhető, hazavihető, 
továbbadható, hogy minél több családhoz eljusson. Éljünk a lehetőséggel, fogadjuk be a betlehemi láng fényét, melegét otthonunkba, 
hogy átjárja életünket.
 A Betlehemi láng, vasárnap december 21-én 9 és 10 óra között a magyar szentmisén kapható a Szent Márk templomban.  



MEGTÖRTÉNT

GornjI Kuršanecen megemlékeztek Zrínyi Miklósról, halálának 343. évfodulőja alkalmából 

      Horvátország függetlensége óta 15-ik alkalommal,  Gornji 
Kuršanecen, kedden november 18-án, a csáktornyai  Zrínyi   Miklós, 
horvát bán, hadvezér és költő halálának évfodúlóját tarották meg. A 
közös hősünk, ezen a napon 1664-ben halt meg egy kanvadászatban 
a közeli kursáneci erdőben. Az emlék - obeliszknél, amit 1738-ban 
Althan grófné, szül. Batthyányi emelt emlékére és amely 1994-ben 
újbol fel lett állítva Gornji Kuršanec Zrinyi  emlékparkjában, koszorúk 
és egő gyertyák lettek elhelyezve. Koszorusztak: a Muraközi megye 
küldöttsége, a Matice hrvatska csáktornyai ága, Nedelišće járás és 
Gornji Kuršanec helyhatósága,  a csáktornyi Zrínyi gárda, a  “Braća 
hrvatskoga zmaja” szabadkőművesek egyesülete, a zágrábi Horvát 
Hadiegyetem  “Petar Zrinski”,  a csáktornyi ferences kolostor és test-
vérség, a Drávai Újfalú plábánia, a  budapesti Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem, a Magyar Kúltura Vitéz Rend, a Letenye küldöttsége, a  
zágrabi Ivan Gundulić elemiskola  Zrinyi Miklós Magyar Csekészcsapat 
és a murakőzi Vadász Szövetség.  A programban fellépett a  nedelišćei 
Josip Vrhovski férfi kórús, a zágrábi magyar diákok pedig szavaltak.

Az ünnepélyen felsorakozott csáktornyai Zrínyi gárda ágyú 
díszlövéssel és híres - Ki becsületben hal meg, örökké él - üdvözlettel 
zárta ezt a megemlékezést. 

Szekeres PéterMagyar cserkészek a fellépés útán

10 éves a Magyar Egyesületek Szövetsége

A Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ) megalapításának tizedik évfordulójának alkalmából november 29-én Vörösmarton a MESZ 
tagszervezetei bemutatkoztak a többi egyesületnek és vendégeinek a „10 éve együtt” nevű rendezvényen. Az üdvözlőszót Juhász Sándor 
a MESZ elnöke tartotta, a kultúrprogram folyamán pedig kiosztották a díjakat az egyesületek képviselőinek. A rendezvény kiemelkedő 
meghívottjai közül dr. Törzsök Erika a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának a főigazgatója, továbbá a MESZ alel-
nökei:  Sója Dénes a Horvát Sábor magyar kisebbségi képviselője és Kel József helyettese voltak jelen.

A horvátországi magyar művelődési szervezetek, amelyek részt vettek a  MESZ-szemlén, néptánc-, népdalcsokrokkal, színházi darabok-
kal és szavalással hozzájárultak a jubileumi ünnepséghez. Zágrábi tagszervezetként az Ady Endre MKK vett részt, amelynek az irodalmi és 
a zenei szakcsoportja mutatkozott be a közönségnek.

Kovács Lea 

    

  Márai Sándor irodalmi est Szegedi-Maszák Mihály vendégszereplésével

     Szerdán, november 19-én 19 órakor Márai Sándor-est került megtartásra a zágrábi PROFIL Megastore könyvesboltban, a Magyar Köztár-
saság és a Mirakul Kiadó szervezésében. Az est Márai Sándor „Vendégjáték Bolzanoban” (Ljubavnik u Bolzanu) regényének a bemutatása 
volt, Detoni Xénia fordításában. A híres magyar írónak szentelt irodalmi esten Szegedi-Maszák Mihály az ELTE összehasonlító irodalom 
tanára és az MTA tagja beszélt, aki személyesen is ismerte a szerzőt. Bemutatta Márai Sándor írót, aki halála után a 20. századbeli európai 
irodalom egyik legjelentősebb alakjává vált. A bemutatáson részt vettek még Detoni Xénia műfordító és Goran Grgić színész, aki felolvasott 
a regényből.
     Horvát fordításban a műveit olvashatjuk ezekk  a címek alat: „Kad svijeće dogore”, „Judit : Tri lica ljubavi”; „Ester - uzaludna ljubav”; „Zemlja, 
Zemlja” és „Ljubavnik u Bolzanu”. 

Kovács Lea 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának napja

Szombaton, november 21-én a Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanács - a Magyar esten - megünnepelte a hivatalos napját a belváro-
si Kaptolska klet étteremben. 

Az est kezdetén Balázs-Piri Zoltán a Tanács elnöke üdvözölte a 
jelenlévőket és kihangsólyozta, hogy a 2008-as év eseményekben 
gazdag és sikeres volt a zágrábi magyarság számára. A Tanács dísz 
vendégei közott jelen voltak: a Horvátország volt budapesti na-
gykövete Stanko Nick és felesége, a Milan Bandić főpolgármester 
személyes küldötje Galambos Sándor, zágrábi Magyar Nagykövet-
ség tanácsosai  Disztl Tóni és Zavoczky Péter, feleségekkel, Andócsi 
János az Eszék-Baranya Megyei Magyar Kisebbségi Tanács elnöke és 
a Horvátországi Magyar Országos Koordinációnak társelnöke, vala-
mint Anastas Saša Odžaklieski a Zágráb Város Macedón Kisebbségi 
Tanács elnoke és a Zágráb Város  Kisebbségi Koordináció alelnöke. 

A több mint száz vendéget a doroszlói  “Újra együtt” magyar ze-
nekar kellemesen szórakoztatta, finom ételek, tánc és baráti társal-
gás mellet az ünnepély késő éjszakába nyúlt. 

Szekeres PéterJó hangulat a Magyar esten



    Ülésezett az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat

     December 3-án került sor az Eszék-Baranya Megyei Magyar 
Kisebbségi Önkormányzat idei utolsó, sorrendben a 7. ülésére 
székhelyén, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Köz-
pontban, amelyen részt vett Szekeres Péter, az országos koordináció 
társelnöke is, aki megköszönte a meghívást és reményét fejezte ki, 
hogy tovább mélyül a Zágrábi Magyar Kisebbségi Önkormányzat, 
a Koordináció és a többi magyar kisebbségi tanácsok és képviselők 
közötti együttműködés, mert a Koordinació tulajdonképen a horvá-
tországi magyarság “miniparlamentje” kell hogy legyen. A felszóla-
lásában röviden tájékoztatta a jelenlévőket a zágrábi önkormányzat 
munkájáról is. Andócsi János elnök beszámolt a kisebbségi tanács 
szerteágazó tevékenységről valamint a tanács költségvetéséről. 

Peter Sekereš

Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Mikulásnapi ünnepélyek Zágrábban 

Pénteken, december 5-én a Magyar Köztársaság Nagykövet-
ség kiküldötje meglátogatt a Potočnica óvoda magyar cso-
portját és az Ivan Gundulić elemiskola kétnyelvű osztály diják-
jait.  Ez alkalommal Disztl Tóni tanácsos didaktikai felszerelést 
ajándékozott az óvodacsoportnak, a gyermekeknek pedig éde-
séggel kedveskedet. A iskola tanulói a Nagykövetségtől könyve-
ke kaptak a közelgő ünnepek alkalmából. 

Szombaton December 6-an délután  85 gyermek jott el a 
már karácsonyi díszbe öltözött Ady Endre Kultúrkörbe, hogy ta-
lálkozzanak a Mikulással. A várakozást a KVAK bábszínház, Vízi-
jatek című ötletes eloadása segítette. Az elöadást követő vidám 
éneklés közepette érkezett meg a Mikulás, aki meleg szavak-
kal köszöntötte a gyerekeket és elmesélte Szent Miklos törté-
netét.Természetesen minden gyermeket meg is ajándékozott. 
A sikeres rendezvényért külön köszönet illeti Svagusa Katalin 
és Petković Eszter óvonoket, Molnár Lászlót mint Mikulást és 
Zágrab Város Magyar Kisebbsági Tanácsát az anyagi támogatasér.

Annamaria Šehtel 

 Lovász Irén hangversenye a Székesegyházban

A Zágráb adventi hangulatájához hozzájárult a magyar nép-
dalénekes Lovász Irén is. Égi hang című koncertje a Zágráb leg-
nagyobb templomában, a Szent István katedrálisban középkori  
zenekedvelőket egybegyűjtött. Erre a hangversenyre Irén a legszebb 
szakrális népénekek válásztotta, amelyeket már éveket át gyűjt. A 
középeurópai egyházi örökség tanulmányazában ennek az etnográ-
fia tudomány doktorának külön helyet foglalnak a kisebbségek. “A 
kisebbségiek kulturájban mindik jobban  megörződik a népszokás 
arhaikus rétege, ezért íntenzivebben  gyűjtöm és kutatom a magyar 
elemeket Horvátoszágban, de a horvátokat is. Ezeknek a daloknak 
igazán különleges értéke van“ -  jelentette ki a híres énekesnő. Lovász 
Irén világhírű népdalénekes aki több mint 10 albumot adott ki. 

Az Makam egyőttesel megtartott felépését a zágrábi magyar 
Nagykövetség szervezte. A rendezvényen mintegy kétszázan vettek 
részt, a díszvendég Luka Bebić, a Horvát Szábor elnöke és Milka 
Mesić, a horvát köztársasági elnök felesége volt.                                      

 HRT

Áldot Karácsonyt  boldog Új Év kíván mindekinek
a Zágrab Város Magyar Kisebbsági Tanács 

                U MKD Ady Endre                           U vrtiću


