
Zágráb, 2016  október                                                                                                                               71. szám 

Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Jankovics Róbert a képviselőnk

A szeptember 11-ei előreho-
zott parlamenti választásokon 
a horvátországi kisebbségek-
nek választaniuk kellett a hor-
vát és a nemzetiségi lista között, 
nemzettársaink ez utóbbival az 
egyetlen garantált, magyar kép-
viselői helyet betöltő személyre 
voksolhattak.

A www.izbori.hr hivatalos vá-
lasztási oldal adatai alapján az 
összesen 9981 magyar nemze-
tiségű, szavazójoggal rendelke-
ző személyből vasárnap 5212-en 
járultak az urnákhoz és kérték a 
magyar listát. 5151 érvényes és 
61 érvénytelen szavazatot re-
gisztráltak.

A többség Jankovics Róbert-
re és helyettesére, dr. Szántó Ti-
borra, a HMDK jelöltjeire adta le 
voksát, összesen 2731-en, Juhász 
Sándor és helyettese, Sója Dé-

nes, a MESZ jelöltjei 2420 szava-
zatot kaptak.

Jankovics a választásokat kö-
vetően a következőképpen nyi-
latkozott:

„Gratulálok Juhász Sándor-
nak és Sója Dénesnek is az el-
ért szavazatszámhoz. Mindket-
tőnk kampánya pontosan 5212 
horvátországi magyart készte-
tett arra, hogy magyar szavazó-
lapot fogjon a választóhelyeken, 
ami több mint erődemonstráció 
közösségünk részéről a többségi 
nemzet felé. Ez messze a legna-
gyobb részvételi arány az összes 
horvátországi kisebbség közül. 
Ismételten köszönjük minden 
horvátországi magyarnak, hogy 
a magyar szavazólapot válasz-
totta, attól függetlenül, kire sza-
vazott.

Habár az utóbbi hetek MESZ-
kampányát kizárólag sárdobálás 
és mocskolódás jellemezte – ami 
mély meggyőződésem szerint 
egyik fő okozója volt ennek a te-
temes különbségnek –, ahogy a 
kampány során, mi ezekkel most 
sem fogunk foglalkozni. Remé-
lem, szeptember 11-én véget ért 
közösségünkön belüli rombo-
ló tevékenységük, és most már 
a MESZ is önmagával fog foglal-
kozni, és nem a HMDK-val.

Habár hálátlan feladat, még-
is ki kell emelnem és külön meg-
köszönnöm egyes magyar tele-
pülések szavazóinak, hogy ilyen 
nagy bizalommal voltak irán-
tunk. A vasárnapi eredményvá-
rón leginkább a laskói válasz-
tási győzelemnek örültünk, de 
nem hagyhatjuk említés nélkül, 
hogy fölényesen nyertünk rivá-

lisainkkal szemben Karancson, 
Csúzán, Kiskőszegen, Dará-
zson, Her cegmárokon, Izsépen, 
Várda rócon, Kopácson, Bellyén, 
Szentlászlón, Kórógyon, Dály he-
gyen, Vukováron, Vin kovciban, 
Zágrábban, a Lac házi járásban, 
Csakovciban, Nagypiszanicán és 
még sorolhatnám.

Befejezésül ismételten hálás 
köszönet mindannyiuknak, tisz-
telt nemzettársaink, akik bárhol 
– hazánkszerte és a külképvise-
leteken – szavazatukat és bizal-
mukat nekünk adták. A HMDK, 
dr. Szántó és jómagam is vasár-
nap egy óriási felhatalmazást 
kaptunk arra, hogy még többet 
dolgozhassunk. És ezzel élni is 
fogok, élni fogunk.

Köszönjük! Nem fognak ben-
nünk csalódni.”Jankovics Róbert

Mindenekelőtt a horvátorszá-
gi magyarok problémáit szeret-
ném képviselni Zágrábban, a 
Száborban és az összes hivatalnál. 
Itt elsősorban a választóink min-
dennapi problémáinak az orvos-
lására gondolok, amelyeket gyak-
ran országunk adminisztrációja 
tesz megoldhatatlanná. Termé-
szetesen közösségünk problémái 
lennének a legfontosabbak,  a fal-
vainkban megteremthető új mun-
kahelyek nyújtotta lehetőségek, 
mezőgazdászaink, borászaink 
gazdasági helyzetének a javítását, 
valamint művelődési életünk, ok-
tatási rendszerünk és a nyelvhasz-
nálat feltételeinek az erősítését, 
gyarapítását tűztem ki célomul.

Dióhéjban



Zágrábban is megemlékeztek Szigetvár ostromának 
450. évfordulójáról, Zrínyi Miklós és a várvédők hősi haláláról

Két hazának fia 
és nemzeti hőse

Zágrábban, szeptember 3-án 
a zágrábi magyarok polgártársa-
ikkal, a Bundek-tónál, megem-
lékeztek Szigetvár ostromának 
450. évfordulójáról, Zrínyi Miklós 
és a várvédők hősi haláláról.

A megemlékezés szervező-
je Zágráb Város Önkormányza-
ta, Milan Bandić polgármesterrel 
az élen, Balázs-Piri Zoltán, Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 
elnökének javaslatára. 

Az eseményen Bandić  pol-
gár mester mellett jelen volt 
Jankovics Róbert képviselő je lölt, 
Sokcsevics Dénes, a Zágrábi Ma-
gyar Intézet igazgatója, Elizabeta 
Knorr, Zágráb Város civiltársadal-
mi, emberi jogi, nemegyenlőségi, 
kisebbségügyi és vallásközössé-
gi Szolgálatának vezetője, Ba-
lázs-Piri Zoltán, Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsának el-
nöke, Szekeres Péter, Zágráb Vá-
ros Magar Kisebbségi Tanácsa tit-
kára, Berkes Imre, Zágráb Megye 
magyar kisebbségi képviselője.  

Az egybegyűlteket Magyar-
ország Nagykövetsége nevé-
ben Sokcsevics Dénes üdvözölte, 
hogy ezután Milan Bandić polgár-
mester és Jankovics Róbert kép-
viselőjelölt forduljon a jelenlévők-
höz. 

Az esemény hivatalos részét 
követte a Magyar Piknik, ahol a 
polgárok kötetlen beszélgetést 
folytathattak a tisztségviselők-
kel, illetve élvezhették a szomba-
ti együttlétet.



Bábkészítő műhely 
az óvodában 

A horvát fővárosban minden 
évben megrendezik a Nemzet-
közi Bábszínház Fesztivált (PIF). 

Az idei fesztivál keretében a 
már évek óta visszajáró műhely-
vezetők, Ljubica Suturović és 
Arsen Ćosić, 2016. szeptember 
15-én a zágrábi Kéknefelejcs óvo-
da magyar anyanyelvi csoportjá-
ban tartottak foglalkozást, amin 
a most első osztályos volt óvo-
dások is részt vettek. 

A két Szabadkán élő, egyéb-
ként óvodai szakember öröm-
mel vállalta, hogy a foglalkozást 
magyar nyelven tartsák. 

Arsen gyorsan megtalálta a 
hangot a gyerekekkel, akik alig 
várták, hogy elkészítsék saját kis 
tátogató papírbábjukat. 

A kicsik és nagyok, néha az 
óvónénik és a tanító néni segít-
ségével, ügyeskedve a papírral, 
ollóval, ragasztóval nagyon vic-
ces és kedves bábcsaládot alkot-
tak.

A foglalkozás elején a jelenlé-
vőket üdvözölte az óvoda igaz-
gatónője is, aki nem zárkózott 
el annak lehetőségétől, hogy a 
jövőben akár együttműködés is 
létrejöhet a szabadkai, illetve a 
zágrábi magyar óvodai csopor-
tok között.

Ljubica Suturović és Arsen 
Ćosić, akik műhelyvezetői tevé-
kenységük mellett a PIF szak-
munkatársai is, reményüket fe-
jezték ki, hogy a jövő évi 50. ju-
bileumi Nemzetközi Bábszínház 
Fesztiválon magyarországi báb-
színház előadása is látható lesz.

                            BARICS Renáta
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Megjelenik havonta, 800 példányban

A zágrábi magyarság több mint két évtizede él a horvát állam kisebbségek ne-
veléséről és oktatásáról szóló törvény által adta lehetőséggel, melynek köszön-
hetően a város területén működik egy magyar óvodai csoport a „Potočnica” óvo-
dában, kéttannyelvű alsós tagozat az Ivan Gundulić Általános Iskolában, vala-
mint általános iskolai anyanyelvápoló csoportok az előbb említett iskolában és 
középiskolás anyanyelvápoló csoport az I. gimnáziumban. Minden érdekelt szü-
lő, nagyszülő bővebb információt a fenti oktatási lehetőségekről a Tanács tele-
fonszámán (098/484974) kaphat meg.

TÁJÉKOZTATÓ

ÉRTESÍTÉSEK

Felkérünk mindenkit, aki tud és szeret énekel-
ni, különösen magyar nótákat, hogy csatlakozzon 
az Ady Endre Magyar Kultúrkör zenei szakcsoportja 
munkájához.

Az érdekeltek előzetes jelentkezését szeretettel 
várjuk mielőbb, de legkésőbb október 15-ig az alábbi 
telefonszámokra:

098 / 9540-346 – Emich-Ovčarić Melinda, szakcso-
portvezető

099 / 8850-866 – Réber László, szakcsoportveze-
tő helyettes

Vasárnap, október 2-án,  8:30 órai kezdettel,  is-
mét szentmise a zágrábi Szt. Márk-templomban. 

Az új plébánossal megálapodtunk, hogy az idén 
minden hó első vasárnapján (november 6-án és de-
cember 4-én) szentmisét szolgál a zágrábi magyar hí-
vők részére. 

Továbbra is folynak a tárgyalások, hogy esetleg 
magyar ajkú pap utazna Zágrábba misét tartani. 

Folytatódik a magyar nyelvműhely az Ady-kör tag-
jai részére. 2016. október 14-től a újra elindítjuk a na-
gyon sikeres magyar nyelvműhelyt az eddigi résztve-
vőknek, valamint igény esetén új jelentkezőknek is.

Tanárnő: Sekso Anna, okleveles hungarológus.
Helyszín: Ady Endre MKK, Martićeva 8. Zágráb
A tanfolyam ingyenes.
Az érdekeltek jelentkezését 2016. október 7-ig 

várjuk a következő e-mail címre: asekso@gmail.com 
vagy az Ady Endre MKK telefonszámán: (01) 4813 
587.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 2016. ok-
tóber 8-án egynapos tanulmányutat szervez Rijekába, 
Lovranba és Opatijába, Ágoston Gergely helybeli ide-
genvezető.

Rijeka: Ismerkedés az Óvárossal, az Óratoronnyal, 
a kikötővel és annak magyar felirataival. A magyar 
időben épült a piac, a színház, és más fontos magyar 
épületek: Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Ten-
gerészeti Hatóság épülete, az Adria-palota, az Adria 
Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza. Ellátoga-
tunk a Rijeka fölötti trsati Mária búcsújáró templom 
magyar hadihajók emlékét őrző fogadalmi kápolnájá-
ba (Szent István, Viribus Unitis stb.)

Opatija minden villájához gazdag, sokszor neme-
si származású magyar családok története fűződik, itt 
kezdjük sétánkat, felidézzük néhány család történe-
tét. Sétálunk a tengerparton a híres, sziklába vájt sé-
tányon.

Lovranban hunyt el Feszty Árpád festőművész, 
Voloskóban pedig gróf Andrássy Gyula.

Este vacsora keretén belül társalgás az ott élő ma-
gyarsággal. 

Indulás: reggel 7:00-kor a Cibona irodaház parko-
lójából (Andrašecova ul.)

Visszaérkezés: este 23:00 óra körül.
Részvételi díj: 100 (száz) kuna

Az érdekeltek minél előbb, de legkésőbb 2016. ok-
tóber 2-ig jelentkezhetnek személyesen, e-mailben 
vagy telefonon 098/484-974.

Egynapos 
kirándulás


