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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Március 15-e Zágrábban
Az 1848-as pesti forrada-

lom emlékét követve a márciu-
si megemlékezés Zágrábban is 
az utcán kezdődött, Petőfi Sán-
dor emléktáblája előtti főhajtás-
sal és koszorúzással. Az emlék-
tábla, mely Budapest város aján-
déka Zágráb városának, az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör állítot-
ta 1996-ban. 

„A Petőfi Sándor egykori zág-
rábi tartózkodásának emléket 
állító tábla számunkra magát az 
1848/49-es magyar polgári for-
radalmat és szabadságharcot 
jelképezi. Itt emlékezünk meg 
áldozatairól és számunkra érté-
kes örökségéről. 

Tapasztalhatjuk, hogy a mai 
világban sok minden természe-
tesnek tűnik. Például az, hogy 
demokráciában élhetünk, vagy 
az, hogy mindenkinek van sza-
vazati joga. Olykor megfeled-
kezünk arról, hogy nem mindig 
volt ez így. Vigyáznunk kell a jo-
gainkra és azok érvényesítésé-
re, mert ez értékes kincs, amit 
elődeink egykoron személyes 
áldozataik árán kiharcolták szá-
munkra. Nekünk sem szabad 
sajnálnunk a munkát és az erő-
feszítést, hogy örökségüket to-
vább éltessük“ – ezekkel a sza-
vakkal üdvözölte Szelman Mari-
ann a zágrábi magyar közösség 
nevében, március 15-i nemzeti 
ünnepünk alkalmából az egybe-
gyűlteket.

A koszorúzást megelőzően 
Balázs-Piri Nina, a „Zrínyi Mik-

lós” cserkészcsapat tagja Már-
kus Katalin „Március 15-re“ című 
versét olvasta fel.

Szilágyi Péter, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikáért Fele-
lős Államtitkárságának helyet-
tes államtitkára, Magyarország 
kormánya nevében koszorú-
zott, míg Magyar József nagy-
követ, a zágrábi Magyar Nagy-
követség koszorúját helyezte el.

Koszorút helyezett el 
Jankovics Róbert, horvátorszá-
gi magyar kisebbség parlamen-
ti képviselő, Balázs-Piri Zoltán, a 
Horvátországi Magyarok Orszá-
gos Koordinációjának elnöke és 
Csapó Nándor, a Horvátországi 
Magyar Pedagógusok Fórumá-
nak elnöke is.

Viola Éva a rijekai magyarok, 
valamint a zágrábi magyar szer-

vezetek képviselői a zágrábi ma-
gyarság nevében helyezték el 
koszorújukat.

A koszorúzást követően a 
zágrábi Magyar Nagykövetség 
fogadást rendezett a Zágrábi 
Magyar Intézetben. A fogadá-
son az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör Vegyeskara énekelte a 
magyar és a horvát himnuszt va-
lamint a Szózatot.

!Április 21-én 
19:30 órai kezdet-
tel ismét Tánc est 
a Cseh Otthon-
ban (Šubićeva 
20.)

A Horvátországi Magyarok Országos Koordinációjának küldöttsége



Ülésezett a Koordináció

Bemutatták a Magyar–horvát és 
a Horvát–magyar szótárt

Egy éve, március 11-én alakult 
meg Zágrábban a Horvátországi 
Magyarok Országos Koordináció-
ja.

Nemzeti ünnepünk napján, 
március 15-én az első évfordulón 
ismét Zágrábban tartották meg a 
Koordináció 3-dik ülését. A Koor-
dinációt egy évvel ezelőtt 2 me-
gyei Tanács, valamint 4 megyei 
képviselő alapította, míg jelenleg 
3 Tanács és 5 képviselő a tagja (a 
létező 5 Tanácsból és 7 képviselő-
ből).

A Koordináció ülésén többek 
között megvitatták a horvátor-
szági magyarok jelenlegi helyze-
tét is. Az ülés után a Koordináció 
tagjai részt vettek a koszorúzáson 
a zágrábi Petőfi-táblánál. 

Az ülést Balázs-Piri Zoltán, a Ko-
ordináció elnöke és Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának el-
nöke vezette. A Koordináció tagjai 

közül jelen volt Sipos Živić Tünde, 
Eszék-Baranya Megye Magyar Ki-
sebbségi Tanácsának elnöke, Vio-

la Éva, Tengermellék-Fennsík Me-
gye magyar kisebbségi képviselő-
je, Tripolszki Anikó, Split-Dalmát 
Megye magyar kisebbségi képvi-
selője, Berkes Imre, Zágráb Me-
gye magyar kisebbség képviselője 

és Varga István, Sisak- Moslavina 
Megye magyar kisebbségi képvi-
selője. 

Az ülésen jelen volt még 
Palágyi Péter, Isztria Megye ma-
gyar kisebbségi képviselője is, aki 
még nem csatlakozott a Koordi-
nációhoz. 

                       BALÁZS-PIRI Zoltán

2017. március 8-án 12:30 óra-
kor a Zágrábi Magyar Intézet-
ben bemutatásra került a Ma-
gyar–horvát és a Horvát–ma-
gyar szótár.

Az ünnepélyes könyvbemu-
tatót Pavo Barišić tudomány- és 
oktatásügyi miniszter nevében 
Tomislav Sokol miniszterhelyet-
tes és Latorcai Csaba, a Minisz-
terelnökség helyettes államtit-
kára nyitották meg.

A szótárakat a szerzők és 
szerkesztők mutatták be. A sok 
tekintetben hiánypótló kiad-
vány szinte egy évtizedes mun-
ka után látott napvilágot, Zág-
rábban és Budapesten.



Kisebbségi műhely

Családi délelőtt 

Kapacitás-erősítő műhely a Ki-
sebbségi Tanácsok és képviselők 
részére.

A zágrábi Kisebbségi Tanácsok 
és képviselők részére szeminári-
umot szerveztek február folya-
mán. A két háromnapos előadás 
alatt a műhely hallgatói a Kisebb-
ségi Tanácsok kapacitásainak erő-
sítésére és támogatására készí-
tett gyakorlatokban vettek részt, 
valamint megismerkedtek az új 
programapplikációval, melyen ke-
resztül fogják ezentúl a Tanácsok 
és Képviselők mérlegelni a kisebb-
ségi jogok megvalósítását Horvát-
országban.

Az előadáson pozitív páldaként 
be lett mutatva Zágráb Város és a 
zágrábi Koordináció együttműkö-
dése is.

Néhány nappal a tavasz hiva-
talos kezdete előtt, március 19-
én, újabb családi társalgásra ke-
rült sor a Bundek tónál. A csalá-
di programnak az idő is nagyon 
kedvezett, hiszen a reggeli felhős 
időt nagyon gyorsan napsütés vál-
totta fel. A tél után minden gyer-
mek számára a legnagyobb öröm 
játszani a szabadban, és ez még 
szebb, ha ezt kedves barátaikkal 
tehetik. A családi délelőttön a zág-
rábi magyarság közel ötven fővel 
képviseltette magát. 

Ezen a napsütéses délelőttön 
az édesapákról sem feledkeztünk 
meg, akiknek a jelenlévők gratu-
láltak a Apák nemzetközi napja al-
kalmából. 

Tekintettel arra, hogy a csalá-
di összejövetelre minden hónap 
harmadik hétvégéjén kerül sor és 
ez az időpont áprilisban húsvétra 
esik, a következő családi délelőtt-
re várhatóan április 22-én vagy 23-
án kerül sor, melyre minden Zág-
rábban vagy Zágráb környékén 
élő magyar családot szeretettel 
várunk.                      BARICS Renáta
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Április 8., szombat, 19 óra: 
Húsvéti Vásár. Tisztelettel megkérjük a megjele-

nőket, hogy a rendezvényen saját készítésű sós és 
édes süteményekkel járuljanak hozzá a hagyomá-
nyos vendéglátáshoz.

Április 17., szombat, 10 óra: 
Húsveti reggeli a Tanács szervezésében.

Április 22., szombat, 18 óra: 
Magyar Tribün: Sekso Anna hungarológus, mű-

vészettörténész, a Hungarológiai Tanszék külső 
munkatársa, előadása: „Kassák Lajos a költő és a 
festő”  Kassák Lajos születésének 130. és halálának 
50. évfordulója alkalmából, közreműködik a színját-
szó szakcsoport.

Kulenović Ilona, a zágrábi Ivan Gundulić Általános Isko-
la kéttannyelvű magyar-horvát tagozatának tanulója, a 
laskói Szépkiejtési mesemondó vetélkedőn az első helyet 
érte el a 3-4 osztályosok kategóriájában.

A Páneurópai Unió Horvátországi Szervezete és Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésé-
ben a Páneurópai Unió székházában (Jurišićeva 1a/I) 
március 30-án, 18 órai kezdettel megnyitják Kugli 
Mária képkiálítását. A kiállítást április végéig minden 
munkanapon 9 és 13 óra között lehet megtekinteni.

Boldog húsvéti ünnepeket kíván  Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanácsa!


