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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Újra történelmünk fordulópontjához érkeztünk
Most dől el , hogy Európa népei visszaveszik-e a saját nemzeti életük politikai irányí-

tását a gazdasági elitekkel összefonódott európai bürokratáktól. – Most dől el, sike-
rül-e visszaszereznünk a régi, multikulturalizmus előtti nagyszerű Európánkat – han-
goztatta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében

– Ha elvész a szabadság, ha el-
vész a nemzeti függetlenség, mi 
magunk is elveszünk – hangoztat-
ta Orbán Viktor október 23-án Bu-
dapesten, a Terror Háza Múze-
um előtt a szemerkélő eső ellené-
re összegyűlt tízezres tömeg előtt. 
A miniszterelnök hozzátette: a for-
radalom nemzeti forradalom volt, 
de ezt az akkori nyugati hatalmak 
nem értették. – Nem értették, hogy 
azért küzdünk, mert a végsőkig ra-
gaszkodunk a saját kultúránkhoz 
és életformánkhoz, és nem aka-
runk föloldódni senkinek az olvasz-
tótégelyében – fogalmazott a kor-
mányfő. Hangsúlyozta: „azt akar-
juk, hogy tiszteljék azt, akik és amik 
vagyunk”, hiszen a magyarok ezer 
éven át őrizték Európa határait és 
küzdöttek a nemzeti önállóságu-
kért. A miniszterelnök azt mondta, 

a XX. században katonai birodalmak 
okozták a bajt, most a globalizáció 
farvizén pénzügyi birodalmak emel-
kedtek fel.  Ezért Orbán Viktor sze-
rint most, három évtized után újra 
veszély fenyegeti mindazt, amit 
Magyarországról és a magyar élet 
rendjéről gondolunk. – A szabadság 
1990-es kivívása után most újra tör-
ténelmünk fordulópontjához érkez-
tünk – hangsúlyozta.

A kormányfő szerint ma minden 
választás sorsdöntő Európában. – 
Most dől el – folytatta –, hogy Euró-
pa népei visszaveszik-e a saját nem-
zeti életük politikai irányítását a gaz-
dasági elitekkel összefonódott eu-
rópai bürokratáktól. 

– Most dől el, sikerül-e visszasze-
reznünk a régi, multikulturalizmus 
előtti nagyszerű Európánkat – han-
goztatta. – Hinni akartuk, hogy a 

kommunisták hagymázas álma, 
hogy magyarok helyett „homo 
szovjeticust” faragjanak belő-
lünk, soha többet nem jöhet elő 
– mondta, majd úgy folytatta: „a 
globalizmus erői feszegetik az ajtót, 
és azon dolgoznak, hogy magyarok 
helyett homo brüsszelicusszá gyúr-
janak bennünket”.

A miniszterelnök azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy a pénz-
ügyi spekuláns birodalom hozta Eu-
rópa nyakára az újabb kori népván-
dorlást, a migránsok millióit, az új 
bevándorlók invázióját. – Ők dol-
gozták ki azt a tervet, amellyel Eu-
rópát kevert földrésszé akarják 
alakítani – tette hozzá. Orbán Vik-
tor szerint mivel Közép-Európa 
migránsmentes övezet, az Európa 
jövőjéért folyó küzdelem ide össz-
pontosul.

Úgy látja: még mindig sokan 
gondolják, hogy ez lehetetlen, de 
1956-ban, 1988-ban és 2010 előtt 
sem hittek a változásban. – A nép-
vándorlást meg lehet állítani, a 
globalizációt féken lehet tartani, 
Brüsszelt meg lehet zabolázni, a 
pénzügyi spekuláns tervét meg le-
het lékelni, az Európai Egyesült Ál-
lamok őrült ötletére kényszerzub-
bonyt lehet húzni – hangsúlyozta.

A miniszterelnök hozzátette: eh-
hez csak az kell, hogy Közép-Euró-
pában a lengyelek, a csehek, a szlo-
vákok, a románok és a magyarok 
összefogjanak.                                 MTI



´56-ra emlékeztünk

Látogatóban 
az óvodásoknál

A zágrábi Ady Endre Magyar 
Kultúrkörben szombaton, októ-
ber 21-én emlékeztek meg az 56-
os forradalomról.

A „Nem vagy magad, ve-
led milliók szenvednek” című 
programot az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör szervezte az 
1956. évi magyar forradalom és 
szabadaságharc 61. évfordulója 
alkalmából.

A rendezvény keretén belül 
felléptek a színjátszó és zenei 
szakcsoport tagjai, valamint az 
Ady Endre MKK Vegyeskara.

A rendezvényen jelen volt 
Györei Anita asszony is, a zág-
rábi Magyar Nagykövetség első 
beosztottja.

Az ´56-os műsor az idén is 
nagy érdeklődést váltott ki, is-
mét telt ház volt az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör nagytermé-
ben, s a „börtönös” előadás so-
kak szerint egyike a Kör amatőr 
művészeinek legjobb előadásai-
nak. Olyannyira, hogy – mint ez 
az előadás utáni kötetlen beszél-
getés folyamán elhangzott –ezt 
mindenképpen el kellene vinni 
vendégszereplésre is.

A Kör énekkara

A tömött nézőtér

Október 13-án a horvátországi 
magyarok parlamenti képviselő-
je Jankovics Róbert ellátogatott 
a zágrábi „Kéknefelejcs” óvodá-
ba, melynek keretein belül már 
24 éve működik a magyar cso-
port is. Borka Rumiha, az óvoda 
igazgatója ismertette a képvise-
lő úrral a nyáron befejezett mun-
kálatokat a magyar tagozat ter-
meiben, mely a magyar kormány 
határon túli óvodák fejlesztésé-
re előrelátott támogatásából va-
lósult meg.



Október 12-én a zágrábi 
Ivan Gundulić Általános Isko-
la igazgatója, Zoran Čorkalo és 
a kéttannyelvű horvát – ma-
gyar tagozat és a magyar anya-
nyelvápolás tanárnői, valamint 
Zágráb Város Magyar Kisebbsé-
gi Tanácsának elnöke, Balázs Pi-
ri-Zoltán részt vettek a szeren-
csi Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Kéttannyelvű Iskola fenn-
állásának 30 éves évfordulóján. 
Ez alkalommal Együttműködési 
szerződést írtak alá az Ady End-
re Magyar Kultúrkör és az Ivan 
Gundulić Általános Iskola a sze-
rencsi Rákóczi Zsigmond Általá-
nos Kéttannyelvű Iskolával. 

Az ünnepségen jelen voltak 
még Zágráb Város polgármes-
terének személyes kiküldötje, 
Katarina Milković és Podgora 
polgármestere, Ante Miličić. Ki-
használva a Zemplén megyéban 
való tartózkodást, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának 
szervezésében a podgorai és a 
zágrábi küldöttséget fogadta 
Dankó Dénes, Sátoraljaújhely al-
polgármestere.

Határon átnyúló 
együttműködés

Szent László király 
köszöntése

Székesfehérváron 2017. októ-
ber 7-én kiállítás nyílt meg a Szé-
kesfehérvári Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház, a 
Zágrábi Ady Endre Magyar Kultúr-
kör és Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanács által meghirdetett 
„Szent László király köszöntése” 
című képzőművészeti pályázatra 
beérkezett alkotásokból. Zágráb-
ból 21-en pályáztak, 3 pályamunka 
díjat nyert, minden résztvevőt em-
léklappal ajándékoztak meg. A ki-
állítás november folyamán megte-
kinthető lesz a Körben.
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Vasárnap, november 5-én, 9:30 órakor – Megemlékezés a Kultúrkör elhunyt tagjairól
Szombaton, november 25-én, 18:00 órakor – Kodály Zoltán-est, a világhírű magyar népdal-
gyűjtő és zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából. A műsor-
ban fellépnek a Kultúrkör zenei szakcsoportjának tagjai és Vegyeskara.

VASÁRNAPI 
SZENTMISÉK 

Ismét Zágrábban a Kaláka együttes 

November 5-én, a Szt. 
Márk-templomban 8:45-kor 
az Ady Kör elhunyt tagjai-
nak és családagjaiknak szánt 
szentmise, amit Magdić plé-
bános szolgál.

November 26-án, a Szt. 
Márk templomban 8:45-kor 
magyar nyelvű szentmisét 
szolgál Stjepan Vidak karme-
lita páter. 

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

TÁJÉKOZTATÁS

A zágrábi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat is részt vett a Magyar 
Cserkészszövetségek Fórumának őszi ülésén, mely 2017. október 
6 –8-ig lett megtartva a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
rendezésében a székelyföldi Madarason.

A következő Forum-ülés 2018. május 4–6-án lesz Zágrábban a 
Horvátországi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat szervezésében.

Az idén is lampionos felvonulás 
készül Szt. Márton napján, nov-
ember 11-én Zágrábban.

Tekintettel, hogy Magyaror-
szág tölti be a Csehország, Szlo-
vákia, Lengyelország és Magyar-
ország alkotta Visegrádi Csoport 
(V4) soros elnöki tisztségét, a 
felvonulásban részt vesznek a 
zágrábi magyar, cseh, lengyel és 
szlovák nemzetiségű gyerekek is. 

A Márton-napi program misé-
vel kezdődik  18 órakor a zágrá-
bi Katedrálisban, amelyet a szé-
kesegyház rektora Josip Kuhtić, 
magyaroszági plébános  Arányi 
Zoltán és zágrábi lengyel plébá-
nos Piotr Maj  szolgálnak, azt kö-
vetően a felvonuló gyermekek 
rövid programot mutatnak be az 
Európa téren. A Zágrábi Magyar Intézetben, november 3-án, pénteken 18 órakor. 


