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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Állami elismerésben részesítették Antall Józsefet
Kolinda Grabar-Kitarović hor-

vát köztársasági elnök posztu-
musz állami elismerésben részesí-
tette hétfőn Zágrábban Antall Jó-
zsef néhai magyar miniszterelnö-
köt Horvátország nemzetközi elis-
merésének 25. évfordulóján.

A kitüntetést Antall Klára, a né-
hai magyar miniszterelnök felesé-
ge vette át. Antall Péter, Antall Jó-
zsef fia az MTI-nek telefonon el-
mondta: nagy megtiszteltetés csa-
ládja számára, hogy Horvátország 
elismerte édesapja politikai tevé-
kenységét. “Fontos volt apám-
nak, hogy Horvátország elnyer-
je államiságát, valamint hogy Ma-
gyarország és Horvátország bará-
ti kapcsolatot építsen ki, és szemé-
lyesen is jó viszonyt ápolt Tudjman 
elnökkel” – hangsúlyozta. Hozzá-
tette: a délszláv háború alatt so-
kan tartottak attól, hogy Magyar-
ország belekeveredhet a szomszé-
dos ország háborújába. Antall Pé-
ter ezért is örül annak, hogy – mint 
fogalmazott – az elmúlt években 
apja politikai szerepének megíté-
lése a helyére került.

A horvát állam elismerésben ré-
szesítette mindazokat, akik – az 
elnöki hivatal közleménye sze-
rint – elkötelezett barátai vol-
tak Horvátországnak és segítet-
ték nemzetközi elismerését. Ki-
tüntetést kapott többek között a 
néhai II. János Pál pápa, Helmut 
Kohl volt német kancellár, Hans-
Dietrich Genscher néhai német 
külügyminiszter, Alois Mock volt 
osztrák külügyminiszter, továb-
bá Francesco Cossiga volt olasz ál-
lamfő, Margaret Thatcher néhai 

brit miniszterelnök, valamint Alain 
Finkielkraut francia filozófus és 
Lojze Peterle, az első szabadon vá-
lasztott szlovén kormány minisz-
terelnöke. Grabar-Kitarović a díj-
átadó ünnepségen mondott be-
szédében hangsúlyozta: Horvátor-

szág örökre hálás lesz nekik támo-
gatásukért.

A díjátadót megelőzően a par-
lament díszülést tartott, amelyen 
részt vett Donald Tusk, az Európai 
Tanács elnöke is, aki ünnepi beszé-
dében kiemelte: lengyelként tud-
ja, mennyit jelent Horvátország-
nak a függetlenség. 

Horvátország és Szlovénia 
1991. június 25-én kikiáltotta füg-
getlenségét, ami háborúhoz veze-
tett az akkori Jugoszlávián belül a 
szerb hegemóniát megőrizni kívá-
nó Belgrád és több tagköztársa-
ság között, és elindította a szövet-
ségi állam szétesését.

Az akkori Európai Közösség 

(EK) 12 tagországa, továbbá Auszt-
ria, Kanada, Bulgária, Magyaror-
szág, Lengyelország, Málta, Nor-
végia és Svájc azonban csak 1992. 
január 15-én ismerte el Horvátor-
szágot és Szlovéniát független ál-
lamként.

Kritikus hangot az évfordulón 
csak Vladimir Šeks volt házelnök, 
a jobboldali Horvát Demokrata Kö-
zösség politikusa ütött meg, aki 
úgy vélte: a nemzetközi közössé-
get óriási felelősség terheli a pusz-
tításért és az áldozatokért. Az N1 
horvát hírcsatorna újságírójának 
vasárnap úgy nyilatkozott: ha lett 
volna politikai szándék, már 1991 
elején elismerte volna a nemzet-
közi közösség a volt jugoszláv köz-
társaságok függetlenségét, és ez-
zel elkerülhető lett volna a véres 
háború.

Horvátország január 15-ét a 
nemzetközi elismerés emléknap-
jává nyilvánította.                        MTI

Az elismeréshez Andrej Plenković miniszterelnök is gratulált



Mielőtt átvette volna az An-
tall Józsefnek Kolinda Grabar-
Kitarović horvát köztársasági el-
nök által adományozott állami 
elismerést, Antall Klára, Antall 
József felesége fia, Péter kísé-
retében koszorút helyezett el a 
zágrábi Antall-szobornál. 

Györei Anita, első beosztott 
a zágrábi Magyar Nagykövetség 
nevében, Elizabeta Knorr, Milan 
Bandić polgármester kiküldöttje 
Zágráb Város nevében, valamint 
Balázs-Piri Zoltán, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának 
elnöke a zágrábi magyarok ne-
vében koszorúztak.

Jankovics Róbert magyar par-
lamenti képviselő Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának 
kérésére ellátogatott a Tanács 
januári ülésére. A kötetlen, tájé-
koztató jellegű beszélgetés fo-
lyamán a tanácstagok első kéz-
ből értesülhettek arról a súlyos 
büntetésről, mellyel a Kisebbsé-
gi Tanács sújtotta a Magyar Egye-
sületek Szövetségét a szabályta-
lan pénzkezelés miatt. A tanács-

Antall Józsefre emlékeztek 

Táncestek

tagokat elsősorban az érdekelte, 
mennyiben fog ez kihatni a MESZ 
tagszervezeteinek zömét képe-
ző kultúregyesületek munkájára. 
Jankovics kihangsúlyozta, hogy 
elméletileg a művelődési egyesü-
letek tevékenységét nem fenye-
geti veszély, mert a Tanács bele-
egyezett abba a javaslatba, hogy 
a MESZ tagszervezetei közvetle-
nül pályázzanak az állami támo-
gatásokra. A magyar parlamen-

ti képviselő annak lehetőségét is 
említette, hogy a rendelkezésé-
re álló eszközökből közvetlenül 
megsegíti azokat a művelődési 
egyesületeket, amelyek az idén 
támogatás nélkül maradnának.

A Tanács megköszönte a tájé-
koztatót, illetve a személyes lá-
togatást s reményét fejezte ki, 
hogy az ilyen találkozókra a jövő-
ben is sor kerül. 

                          SZEKERES Péter

Jankovics Róbert látogatása

Mint valamikor az Ady Kör-
ben, pénteken január 20-án este 
ismét klasszikus táncokat lehe-
tett táncolni a Cseh Otthonban. 
A Cseh Otthonban valcert, tan-
gót, twistet táncoltak, élvezték a 
régi szép időkre való emlékeket 
mikor még mindenkinek volt ide-
je társalgásra és szórakozásra. 

A talpalávalót mint egykor, 
most is a Royal 70 szolgáltatta, 
Tész Jóska vezetésével.



Az idén is megünnepelték A Ma-
gyar Kultúra Napját az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben. Ez a nap fel-
hívja figyelmünket azokra a szelle-
mi és tárgyi értékekre, melyek gaz-
dagítják életünket, melyekre vi-
gyáznunk kell és amelyeket to-
vább kell adnunk utó daink nak. Mi-
ért fontos a kultúra ápolása? Nem-
csak azért, mert nélküle életünk sivár 
és üres lenne, hanem azért is, mert 
mint Laurell Kaye Hamilton, ameri-
kai írónő mondta: „Egy nép a kultú-
rája nélkül megszűnik létezni”. Bar-
tók Béla szerint pedig „Az elődök kul-
túrája egykettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának.” Az Ady Kör 
életében ezért ez az ünnep kiemel-
kedően fontos. Méltó megünneplé-
sét, a színvonalas és nagyon sikeres 
rendezvényt Arany János költő szü-
letésének 200., illetve halálának 135. 
évfordulója alkalmából köszönjük a 
Kultúrkör színjátszó és zenei szak-
csoportjának Réber László vezetésé-
vel és az Ivan Gundulić Általános Is-
kola kéttannyelvű tagozata tanulói-
nak. Az ünnepet „Arany János balla-
dái Zichy Mihály rajzaival” című kiállí-
tás megnyitása gazdagította, amely 
elsősorban Sehtel Molnár Annamá-
ria munkáját dicséri. A kiállítás a két 
művész, Arany János és Zichy Mihály 
munkái találkozásának szépségeiről 
szól és február 17-ig tekinthető meg.            

          RANOGAJEC KOMOR Mária      

Hangverseny

A Kultúra Napja

Az Ady Kör Vegyeskara az idén 
is fellépett a nemzeti kisebbsé-
gek karácsonyi énekeinek hang-
versenyén a Zágrábi Székesegy-
házban. Az idén immár 7-ik al-
kalommal került sor a hangver-
senyre melyen 8 kul túregyesület 
kórusa énekelt karácsonyi dalo-
kat a saját nyelvén. A fellépők a 
zágrábi cseh, lengyel, magyar, 
német, szlovén egyesületek, a 
lipovljani szlovák és ukrán egye-
sületek, valamint a Dugo Selo-i 
Preporod Kultúregyesület kóru-
sai voltak.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Február 18., szombat, 17 óra: 
Farsangi jelmezbál gyermekeknek. 

Február 25., szombat, 19 óra: 
Farsangi mulatság felnőtteknek. A téma: Ma

gyarország, a magyar ember, magyarság. Fellép 
a színjátszó szakcsoport 4 humoros jelenettel és 
egy humoros zeneszámmal „Homo hungaricus” 
cím alatt. A műsort társalgás kíséri batyubál for
májában.

FELHÍVÁS
FEBRUÁR 5-ÉN, 

VASÁRNAP, 
08.45-KOR 

MAGYAR MISE 
A SZENT MÁRK-
TEMPLOMBAN

A januári családi öszejöve
telen ismét bebizonyosodott, 
hogy kiváló ötlet havonta egy
szer találkozni és barátkozni a 
természetben. Gyönyörű napsü
tés és a sok hó a Cmrok dombon 
ideális volt a gyermekek számá
ra, mert remekül lehetett szán
kózni és síelni. A Tanács titkára 
ismét kiváló forralt borral és for
ró teával kedveskedett az öthat 
családnak akik a nagy hideg elle
nére mégis rászánták magukat a 
kirándulásra és a gyermekeknek 
különleges élményt biztosítot
tak. A februári családi társalgás a 
már hagyományos jelmezbálon 
lesz a Körben. 

Zágrábi családi összejövetel

Havon az Ady Kör. Szvagusa Katalin és Ranogajec Komor Mária

Ismét bebizonyosodott, hogy a családi összejövetel jó ötlet volt


