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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

A magyaroknak igazuk lesz
Az Országgyűlés a múlt héten 

négynapos ülésen kezdte meg 
tavaszi ülésszakát. A parlament-
ben felszólalt Orbán Viktor mi-
niszterelnök. 

A miniszterelnök parlamenti 
nyitóbeszédében először a gaz-
dasági számokról beszélt.

Orbán Viktor szerint a kor-
mány a 2016-ra kitűzött gazda-
sági célokat elérte, és – bár még 
csak egy hónapról, januárról van 
adatunk – a 2017-es év is kecseg-
tető számunkra.

Magyarország a növekedést 
úgy tudta elérni, hogy nem adó-
sodott el, tehát valóságos gaz-
dasági növekedésről beszélhe-
tünk, melyet nem hitelekből fi-
nanszíroztunk. A kormányfő sze-
rint bár a felsorolt számok „ste-
rilnek” tűnnek, azonban minden 
mögött ott állnak a magyar dol-
gozók erőfeszítései. Orbán Vik-
tor beszélt a rekordszintű mun-
kanélküliségről is, amely jelenleg 
4,4 százalékon áll.

A miniszterelnök ezután kitért 
a 2016-os politikai eredményekre, 
többek között a migránsáradat 
megállítására.

A kormány számára a legfon-
tosabb a magyar emberek biz-
tonsága. Épp ezért lett kiemelt 
fontosságú a katonai és rend-
őri erők megduplázása és a ha-
tárvédelem ügye. A bevándorlá-
si válság kapcsán Orbán Viktor 
elmondta, hogy ma már Európá-
ban is kezdenek úgy gondolkod-
ni, ahogy Magyarországon, sőt, 

Brüsszelben is kezd teret nyerni 
a magyar modell, mert a magya-
roknak „nem igazuk van, hanem 
igazuk lesz.”

Magyarország oldalán állnak 
a V4-ek is, hiszen ők is azt vall-

ják: a határokat továbbra is vé-
deni kell. Orbán Viktor ezután öt 
veszélyforrást nevesített, mely-
lyel 2017-ben kell megküzdeni ha-
zánknak.

Ide tartozik a rezsicsökken-
tés megvédése, az illegális be-
vándorlás megállítása, a magyar 
adócsökkentések megvédése, a 
nemzetközi szervezetek, hálóza-
tok magyar belpolitikát befolyá-
soló tevékenységének megállítá-
sa, illetve a munkahelyteremtés 
és annak megvédése. Brüsszel 
ugyanis azt szeretné elérni, hogy 

a „nemzeti” jogosítványokat el-
vonhassa, így pedig veszélybe 
kerülhetnek az eddig nehezen ki-
munkált eredmények.

A miniszterelnök részleteseb-
ben kitért az idegenrendésze-

ti őrizetre, melynek bevezetése 
azért lenne fontos, mert ebben 
a felfokozott terrorhelyzetben 
nem mozoghatnának őrizetlenül 
a migránsok – akiknek a mene-
dékkérelme még nincs elbírálva.

A nemzetközi hálózatok, azok 
magyarországi „lerakatai” kap-
csán a miniszterelnök kifejtette: 
tevékenységük a nyugati demok-
ráciák általános problémái is, és 
nem szabad hagyni, hogy a glo-
bális tőke döntsön a magyar em-
berek jövőjéről.                        MTI



Magyar nyelvi konferencia 
2016. december 10-én lezaj-

lott a budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem Magyar 
mint idegen nyelv-szakosztály 
szervezte A magyar mint idegen-, 
környezet- és származásnyelv ta-
nítása a Magyarországgal szom-
szédos országokban című nem-
zetközi műhelykonferencia.  Ezt 
a rendezvényt, amely ünnep-
li a magyar nyelvet és ehhez 
kapcsolodó magyar mint idegen 
nyelv szakot megtisztelte jelen-
létével számos tekintélyes nyel-
vész és magyartanár. A konfe-
renciát dr. Nagy Judit, a Károli 
Gáspár Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar dékánhelyettese 
nyitotta meg, és dr. Nádor Orso-
lya, kiemelkedő tudós és koráb-
ban a zágrábi hungarológia sza-
kon dolgozó vendégtanár mode-
rálta. Az említett zágrábi Bölcsé-
szettudományi Kart ezen a kon-
ferencián dr. Kristina Katalinić 
és Ana Sekso képviselte. A két 
zágrábi magyartanár prezentá-
ciós előadása bemutatta a tudo-
mányos közönségnek a magyar 
mint idegen nyelv mostani taní-
tását a horvát fővárosban rövid 
történelmi áttekintéssel. A ta-
nulmányuk szerint Zágrábban je-
lenleg csak két hely nyújt lehe-
tőséget a magyar mint idegen 
nyelv tanulására. Az egyik a Zág-
rábi Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Kara, ahol az 1994/1995-ös 
tanév óta folyamatosan műkö-
dik a hungarológia szak, a má-
sik pedig a 2016 tavaszán Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Taná-

csa támogatásával az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör által elindított 
magyar nyelvműhely. 

Előadásuk első részében a 
magyar mint idegen nyelv egye-
temi oktatását, a szak működé-
sét, az oktatók és a diákok alap-
tevékenységeit és eredményeit 
mutatták be. A második rész pe-
dig azokra a kérdésekre kísérelt 
meg választ adni, hogy miért és 
hogyan indult el a magyar nyelv-
műhely az Ady Endre Magyar 
Kultúrkörben, ki és miért választ-
ja a magyart, valamint mennyi-

re motiváltak és kitartóak a mű-
hely résztvevői a nyelvtanulás-
ban. Ezekre a kérdésekre vála-
szolva Ana Sekso tanárnő rövi-
den prezentálta az Ady Endre 

MKK történetét és tevékenysé-
geit, a nyelvműhelyen való a ma-
gyar mint idegen nyelv tanításá-
nak módszertanát és ennek kihí-
vásait, mindezt képekkel és ada-
tokkal, amelyeket korábban fel-
dolgozott egy kérdőíves kutatás 
alapján, illusztrálva.

A mai magyartanárok meg-
erősíthetik, hogy a magyar nyelv 
fontossága és presztízse egyre 
nagyobb a mai világban, ezért 
munkájuk so rán újabb és na-
gyobb kihívásokkal szembesül-
nek.                                       Ana SEKSO

Mácius 17-én 19:30 órai 
kezdettel ismét a Cseh Ott-
honban (Šubićeva 20) fel-
lép Thész József Attila  és 
Royal 70 nevű zenekara a 

Táncest a Cseh Otthonban
Zágráb Város Kisebbségi Ta-
nácsainak és Képviselőinek 
Koordinációja által szerve-
zett táncest-sorozatban.  Ki-
váló alkalom élő zene mel-

lett páros táncokat táncol-
ni és élvezni az örökzöld 
dallamokat. A belépés díj-
talan! Minden tánckedve-
lőt nagy szerettel várnak!



Az anyanyelv napja

Gyermekjelmezbál 

Az anyanyelv nemzetközi 
napja alkalmából a Zágrábi Ki-
sebbségi Tanácsok és Képvise-
lők Koordinációja másodszor 
szervezte meg a „Mesélj nekem 
a saját nyelveden” című progra-
mot. 

A Cseh Otthonban febru-
ár 18-án ezen a rendezvényen 
részt vettek a kisebbségi nyelv-
oktatásban részesülő diákok 
Zágrábból és Zágráb Megyéből. 
A programban rész vettek az 
albán, bosnyák, cseh, magyar, 
macedón és lengyel elemi isko-
lások és középiskolások.

Február 18-án az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben az idén 
is meg lett szervezve a hagyo-
mányos jelmezbál a gyermekek 
számára. A több mint 30 jelmez-
be öltözött gyermek nagy izga-
lommal várta a háromtagú zsüri 
eredményhirdetését. Miután az 
idén is sok volt a nagyon ötletes 
jelmez, nehéz volt kiválasztani 
a legjobbat. A házilag, saját ke-
zűleg előállított jelmezek előny-
ben részesültek a pontozásnál, 
de az első helyet még így is meg 
kellett osztani.  Az idén a Lego 
Nindzsák és a Ősasszonyok bi-
zonyultak a legötletesebbek-
nek. De annak sem kellett szo-
morkodni, aki nem szerepelt a 
díjazottak névsorán, mert im-
már hagyományosan minden 
beöltözott gyermek apró aján-
dékcsomagot kapott. A „hivata-
los” rész után jött a buli. Lehe-
tett táncolni a színpadon is, és 
fogyasztani a friss farsangi fán-
kokat. 

Az Ady Kör és a Tanács ismét 
egy kiváló gyermekprogramot 
szervezett, a kivitelezők dicsé-
retre méltó munkát végeztek.  
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Megjelenik havonta, 900 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Március 11., szombat, 18 óra: 
A Kör ünnepi programja a Nemzeti ünnep alkal-

mából:  „Nők az 1848-as forradalomban”. Fellép a 
vegyeskar és a színjátszó szakcsoport. Szeretettel 
megkérjük a körtagokat, hogy süteményekkel já-
ruljanak hozzá a műsort követő társalgáshoz.

Március 15., szerda, 16 óra: 
Koszorúzás a Petőfi-táblánál.

Március 18., szombat, 18 óra: 
Magyar Tribün: Dr. Bene Sándor, egyetemi do-

cens, Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara, Hungarológiai Tanszék, előadása:

„Fantasztikus genealógiák: a Zrínyiek szárma-
zása“ 

Március 25., szombat, 18 óra: 
Rendes évi közgyűlés

   MÁRCIUS 5., VASÁRNAP, 8:45 – MAGYAR MISE A SZT. MÁRK-TEMPLOMBAN

Február 11-én meg lett tart-
va az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör 2017-es évi asztalitenisz-
bajnoksága. Az Ady Kör idei asz-
talitenisz-bajnokságán 16 kör-
tag vett részt. Az első helyet 
Udovčić Branko szerezte meg. 
Ezt a bajnokságot mint az eddi-
gieket is immár hét éve, hagyo-
mányosan Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa szervezte.

Végleges sorrend 
1. Udovčić Branko
2. Sekić Denis
3. Safić Hajro
4. Čemerika Vlado
5. Matković Vanja
6. Cvrtila Ivan
7. Kušpilić Vihor
8. Ferenčak Siniša
9. Nadu Vedran
10. Anđal Stjepan
11. Žemljić Antun
12. Réber László 
13. Bender Henry
14. Littvay Tibor
15. Balázs-Piri Zoltán
16. Kiš Franjo

Asztalitenisz-bajnokság a Körben


