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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Szent László emlékére

Áder János köztársasági elnök és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő a 
Tiszta hittel, erős kézzel című kiállítás megnyitóján

A Szent László-emlékév alkal-
mából rendezett, Tiszta hittel, 
erős kézzel című kiállítás megnyi-
tóján Sokcsevits Dénes, a Zágrábi 
Magyar Intézet igazgatója mon-
dott köszöntőt, majd Potápi Ár-
pád János és Zdravka Bušić hor-
vát külügyi államtitkár tartott 
megnyitó beszédet. Potápi Árpád 
János nyitóbeszédében hangsú-
lyozta, hogy Szent László életút-
jának legfontosabb állomásai kije-
lölik azt a keretet és teret, amely-
ben élt és gondolkodott: Krakkó 
környékén született, Zágrábban 
alapított püspökséget, Nyitrán 
halt meg, végső nyughelye pedig 
Nagyváradon található. Az állam-
titkár szavai szerint bátor vitézsé-
gével, bölcs jellemével, szigorú, 
mégis igazságos törvényeivel a 
magyar uralkodó korának közép-
európai eszményképe volt: tiszte-
lete ma is összekapcsol horvátot, 
lengyelt, szlovákot és magyart. 
„László királynak azonban nem-
csak a közép-európai eszme, de a 
magyar–horvát kapcsolatok meg-
teremtésében is úttörő szerepe 
volt” – mondta Potápi Árpád Já-
nos, majd hozzáfűzte: vele és álta-
la indul el a két nemzet több mint 
800 éven át tartó, még Európa 
egészét nézve is példa nélkülinek 
mondható együttműködése. I. 
László király utódainak uralkodá-
sa alatt vált Zágráb a térség stabil 
központjává, a Horvát Királyság 
pedig a Magyar Királyság legfon-
tosabb szövetségesévé – mond-
ta a politikus. „Azóta mi, magya-
rok és horvátok hosszú utat jár-
tunk be együtt. Közös történel-

münk során megtanultuk, hogy 
Szent László ránk hagyott művé-
nek megvédésében csak egymás-
ra számíthatunk” – hangsúlyozta 
Potápi Árpád János. Zdravka Bušić 
horvát külügyi államtitkár arról 
beszélt: Horvátország és Magyar-
ország baráti ország, amely meg-
próbál a lehető legjobb kapcsola-
tot ápolni. A két ország a számos 
közös érdekeltségen túl szövetsé-
ges az Európai Unióban és a  NA-
TO-ban is – tette hozzá. A külügyi 

államtitkár úgy vélte: mindkét or-
szág azon munkálkodik, hogy Eu-
rópa ezen részén tartós béke és 
stabilitás uralkodjon. Reményét 
fejezte ki, hogy a következő évek-
ben ez az együttműködés még 
erősebb lesz. Áder János a kiál-
lítás megnyitója előtt látogatást 
tett a Zágrábi Magyar Intézet kö-
zelében fekvő zágrábi székesegy-
házban, a kiállítást követően pe-
dig búcsúbeszélgetést folytatott 
a horvát államfővel.    (MTI)

Áder János magyar államfő horvátországi látogatása során Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
megkoszorúzta Antall József néhai magyar miniszterelnök zágrábi em-
lékművét, amelyet 15 évvel ezelőtt állított fel a horvát fővárosban a he-
lyi magyar közösség, és amelynek az az érdekessége, hogy Magyarorszá-
gon kívül ez az egyetlen köztéri Antall József-szobor.

Az államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a koszorúzás után 
megbeszélést folytatott a zágrábi magyar egyesületek vezetőivel az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör székházában, ez a magyar szervezet az idén ké-
szül megünnepelni fennállásának 85-ik évfordulóját. (MTI)



Áprilisi események
Az Ady-kör hely-

zetének rendezése

Zágrábi
 Magyar Tribün

Kugli Mária kiállítása

Jankovics Róbert magyar ki-
sebbségi parlamenti képviselő áp-
rilis derekán Goran Marić minisz-
terrel tárgyalt az Ady-kör székháza 
körül előállt helyzet rendezésével 
kapcsolatban. Ugyanis az állami tu-
lajdonban lévő ingatlanokkal fog-
lalkozó minisztérium még mindig 
nem hosszabbította meg a bérlet-
ről szóló szerződést. Marić minisz-
ter gyors és hatékony intézkedést 
ígért, a tárgyaláson jelen volt a Kör 
elnöke, Ranogajec Komor Mária is.

2017. április 22-én, az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben megtartot-
ták a Magyar Tribün előadását.

Ez alkalommal az előadó Sekso 
Anna hungarológus, művészettör-
ténész, a Zágrábi Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Hungarológi-
ai Tanszék külső munkatársa volt, 
aki Kassák Lajos, a költő és a festő 
életét és munkásságát mutatta be 
a művész születésének 130. évfor-
dulója alkalmából.

A Páneurópai Unió Horvátor-
szági Szervezete és Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsa 
szervezésében a Páneurópai Unió 
székházában (Jurišićeva 1a/I) már-
cius 30-án megnyitották Kugli Má-
ria „Két hazám” című kiálítását. A 
kiállítást Mislav Ježić akadémikus, 
Balázs-Piri Zoltán, a Horvátorszá-
gi Magyar Országos Koordináció 
elnöke, valamint Nevenka Nekić 
professzor, a PEUH Szervezeté-
nek alelnöke nyitotta meg. 



Húsvéti rendezvények
Húsvéti reggeli

Húsvéti tojások, 
szokások

Hímes tojások 
kiállítása 

Velika Goricában

Április 17-án, húsvét hétfőjén 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa és az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör az idén is megszervezte 
a már hagyományos húsvéti regge-
lit a zágrábi magyar közösség ré-
szére. 

A hagyományos ünnepi regge-
lit, a sonkát, tojásokat a Tanács biz-
tosította, a többi ínyencséget pe-
dig a körtagok. A hagyományőrzés 
a gyakorlatban igen kellemes szó-
rakozás is lehet, hisz a gazdag asz-
tal mellett az élet is szebbnek tű-
nik. 

Az Ady Endre MKK képviselte a 
magyar kisebbséget a kiállitáson 
a „Materina priča“ Horvát Ház-
ban, melyen 10 zágrábi kisebbség 
mutatta be nemzeti húsvéti tojás-
festő hagyományait. 

A kiállítás magyar részén a to-
jásfestés következő tehnikái let-
tek bemutatva a kiállitott példá-
nyokon keresztül: írott tojás, pin-
gált tojás, karcolt tojás, berzselt 
tojás. A kiállítást Milan Bandić, 
Zágráb Város polgármestere nyi-
totta meg. 

Április elején Zágráb Város 10 
kisebbsége mutatta be húsvé-
ti szokásait Velika Goricában, a 
goricai Polgári Nyitott Oktatási 
Központban. Ez már a második 
alkalom, hogy a zágrábi kisebbsé-
gek bemutatták a festett tojások 
hagyományát Zágráb Megyében. 
A zágrábi magyarok ez alkalom-
mal is részt vettek, az Ady Endre 
MKK tagsága jóvoltából.
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Május 7., vasárnap, 8:45 óra: 
Hagyományos katolikus mise magyar hívők 

számára a Szent-Márk templomban, fellép a pé-
csi Vocapella kórus, amely koncertjét folytatja az 
Ady Endre Kultúrkörben.

Értesítés a Kör alapítása 
85. évfordulójának 
megünnepléséről

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör idén ünnepli 
alapításának 85. évfordulóját. A rendezvényso-
rozatra 2017. június 2-a és 4-e között kerül sor, a 
következők szerint:

Péntek, június 2.
19:00 óra – Díszülés. Helyszín: Ady Endre MKK 

székhelye (Zágráb, Martićeva 8)
Szombat, június 3.
12:00 óra – Kultúrprogram
Helyszín: Gradsko kazalište Kerempuh – Scena 

Vidra (Zágráb, Draškovićeva 80)
19:00 óra – Ünnepi vacsora
Helyszín: Hotel International (Zágráb, 

Miramarska 24.), Részvételi díj: 150,00 kuna
Vasárnap, június 4.
08:45 óra – Magyar szentmise, Helyszín: Szt. 

Márk- templom (Zágráb, Trg Sv. Marka)
09:30 óra – Társalgási délelőtt
Helyszín: Ady Endre MKK székhelye (Zágráb, 

Martićeva 8) Részletes információ kérhető pénte-
kenként 17 és 19 óra között a 4813587-es telefon-
számon, illetve az ady-endre@inet.hr e-mail címen.

Május 20., szombat, 18 óra
 Magyar Tribünz az Ady Endre Kultúrkörben. 

Előadó: Dr. sc. Petrik József, egyetemi tanár, Zág-
rábi Egyetem, Gyógyszerésztudományi és Bioké-
miai Kar, az előadás címe: „Célzott diagnosztika és 
célzott terápia az onkológiában.”

Május 14., vasárnap, 10 óra: 
A ZÁGRÁBI NEMZETI KISEBBSÉGEK NAPJA a 

Zrínyi-téren. Melyen a 18 zágrábi kisebbség mu-
tatkozik be polgártársaiknak Zágráb legszebb 
terén, népviselet-felvonulással, ínyencfalatokkal, 
valamint bemutatva néptáncaikat és népdalai-
kat. A magyar kisebbség az idén halászlé készíté-
sét mutatja be, amit dél körül díjmentesen kioszt 
a látogatóknak. 

MAGYARORSZÁGI TANULMÁNYÚT
2017. május 26.-27.-28. EGER

Indulás pénteken, május 26-án, 14 órakor a Cibona irodaház parkolójából 
21:00 érkezés Egerbe,  vacsora (a szálláshely közelében)
május 27. szombat :   Eger  és a Diósgyőri vár, városnézés 

május 28.-vasárnap:  8:30 indulás Egerből, megállás Kékestető,  Gyöngyös és Gödöllő 
 22:00 – visszaérkezés Zágrábba

A részvételi díj : 500 (ötszáz) kn, az Ady-tagok számára 40% kedvezmény.
A részvételi díj fedezi a szállást (2 éjszaka és 2 vacsora) A többi költséget fedezi a Ta-

nács (busz, 2 ebéd, belépődíjak, stb.) Jelentkezési határidő 2017. május 21-ig

Május 7., vasárnap, 17:00 óra: 
 Anyák napi ünnepség az Ady - körben.

Május 21., vasárnap, 12 óra 
Családi társalgás a Bundekon, rostély mellet.


