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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Koszorúzás a Petőfi-táblánál
Nemzeti ünnepünk alkalmával az idén is megkoszorúzták a zágrábi Petőfi-táblát, a magyar kor-
mány képviseletében Cseresnyés Péter, a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár rótta 
le tiszteletét a forradalom költőjének emléke előtt.

Március 14-én, az 1848-as bu-
dapesti forradalom emlékét kö-
vetve a márciusi megemlékezés 
Zágrábban is az utcán kezdődött, 
Petőfi Sándor emléktáblája előtti 
főhajtással és koszorúzással. Az 
emléktáblát, amely Budapest vá-
ros ajándéka Zágráb városának, 
az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
állította 1996-ban. 

A Magyarország Nagykövet-
sége által szervezett koszorúzást 
megelőzően Balázs Piri- Nina, a 
Zrínyi Miklós cserkészcsapat tag-
ja, Petőfi Sándor „Tombol a ten-
ger“ című versét olvasta fel. 

Szelman Mariann a zágrábi ma-
gyar közösség nevében üdvözöl-
te március 15-i nemzeti ünnepünk 
alkalmából az egybegyűlteket. 
Cseresnyés Péter, a munkaerőpi-
acért és képzésért felelős állam-
titkár Magyarország kormánya 
nevében koszorúzott, míg Ma-
gyar József nagykövet a zágrábi 
Magyar Nagykövetség koszorú-

ját helyezte el. Ugyancsak koszo-
rúzott Jankovics Róbert, horvát-
országi magyar kisebbségi parla-

menti képviselő, Balázs-Piri Zol-
tán, a Horvátországi Magyarok 
Országos Koordinációjának el-
nöke, valamint a zágrábi magyar 
szervezetek képviselői a zágrábi 
magyarság nevében helyezték el 

koszorújukat. A koszorúzást kö-
vetően a zágrábi Magyar Nagykö-
vetség fogadást rendezett a Zág-

rábi Magyar Intézetben. A foga-
dáson az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör Vegyeskara énekelte a ma-
gyar és horvát himnuszokat, vala-
mint a drámai szakcsoporttal kö-
zösen rövid programot adtak.

Célegyenesben az Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés
A két hét múlva lezáruló Eu-

rópai Kisebbségvédelmi Kezde-
ményezés a jelek szerint célegye-
nesbe érkezett, lévén hogy 8 tag-
országban eleget tettek a kisza-
bott kvótának, a polgári kezde-
ményezés sikeréhez szükséges 
1 millió támogató aláírásból csu-
pán kicsit kevesebb mint 90 000 

hiányzik. Nagy megkönnyebbü-
léssel adhatjuk hírül, hogy Hor-
vátország már március 20-án tel-
jesítette a nemzeti kvótát, azaz a 
kezdeményezést támogatók szá-
ma meghaladta a 8000-ret. 

Érdekességként kiemeljük, 
hogy az Európai Kisebbségvédel-
mi Kezdeményezés a jelek sze-

rint elsősorban „magyar ügy” 
volt, mivel a szükséges egy millió 
támogató zömét Magyarország 
és Erdély (Románia) biztosítot-
ták, 399 000 illetve 277 000 alá-
íróval. Ezzel szemben az Egyesült 
Királyságban 1038-an, Franciaor-
szágban pedig 4844-en támogat-
ták a kezdeményezést.



Bemutatkoztunk

Magyar Világörök-
ség Zágrábban

Családi 
összejövetel

A Magyar Világörökség Zág-
rábban című programsorozatban 
március 8-án a Zágrábi Magyar In-
tézet bemutatta Hollókő falut. A 
fotókiállítást zene, tánc és magyar 
ízek tették teljessé. A jó hangulat-
ról Samu Zoltán és zenekara, Sza-
bó Enikő, a magyar népi énekesek 
egyik dívája, illetve a néptáncosok 
gondoskodtak. Az „afterparty” 
Dezső János igazgatónak köszön-
hetően igen sikeresnek bizonyult.

Pénteken, március 16-án Balázs-
Piri Zoltán elnök és Szekeres Péter, 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának titkára bemutatták 
a zágrábi magyar közösséget a 
ksaveri Nyugdíjasok Otthonában. 
A történelmi tényeket, magyar 
kultúrát és népi hagyományokat is 
magába foglaló előadást az Otthon 
lakói nagy érdeklődéssel és szere-
tettel fogadták. A bemutatkozást 
számítógépes kivetítés kísérte.

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa, valamint az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör kezde-
ményezésére 2018. február 25-én 
is folytatódtak a családi összejö-
vetelek, társalgások. E kezdemé-
nyezésnek sikerült hagyományt 
teremteni, olyan céllal, hogy a 
Zágrábban és környékén élő ma-
gyarok jobban megismerhessék 
egymást kötetlen társalgás, ösz-
szejövetel, vagy kirándulás kere-
tein belül. Az összejövetelekre 
havonta egyszer kerül sor.  Ez al-
kalommal a Zágráb feletti hegyol-
dal, a sljemei „Činovnička livada” 
volt. A gyerekek nagyon örültek a 
hónak, szánkóztak, hógolyóztak, 
ami a  szülőknek alkalmat adott a 
kötetlen társalgásra. 



Emlékezés ´48-ra

Sípos Tibor 
kiállítása

A zágrábi 
nemzeti kisebbségek 

II. sívetélkedője

Március 11-én, szombaton az 
Ady Körben ünnepi programot 
mutattak be a nemzeti ünnep 
alkalmából. 

A Kultúrkör ünnepi műsora 
az 1848/49-es magyar polgári 
forradalom és szabadságharc 
170-ik és Petőfi Sándor költő 
születésének 195-ik évforduló-
ja alkalmából készült. 

A színjátszó szakcsport mel-
lett fellépett a Kör Vegyeskara 
is. 

A műsort már hagyományo-
san kötetlen társalgás követte 
a Kör helyiségeiben. 

Vasárnap, március 18-án Sí-
pos Tibor festőművész első önál-
ló kiállításának 50. évfordulója 
alkalmából a zágrábi Szent Márk-
templomban a magyar szentmi-
sét követően került sor a kiállítás-
ra és az óbecsei Schola Cantorum 
kórus hangversenyére.

Sípos Tibor zágrábi egyetemi 
évei alatt az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör elnöke is volt, így szom-
baton az Schola Cantorum kórus 
nagyon szép rövid programmal 
mutatkozott be a körtagoknak, 
amit közös társalgás és nótázás 
követett a késő esti órákig.

Kitűnően szerepeltek a magya-
rok Zágráb város nemzeti kisebb-
ségeinek II. síversenyén. A magya-
rok 11 vetélkedővel voltak képvi-
selve és a női szenior kategóriá-
ban az első (Nagy Emese), a gye-
rek, valamint a férfi szenior kate-
góriában a második (Babarović 
Jakov és Babarović Toni ) és a Ju-
nior kategóriában a harmadik (Ba-
lázs-Piri Ida) helyet foglalták el.
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

ÁPRILIS 22., VASÁRNAP, 11:00 ÓRA  – Családi nap a Bundekon
ÁPRILIS 28., SZOMBAT 18:00 ÓRA  – Tudománynépszerűsítő előadás a Magyar Tri-

bün rendezvénysorozat keretein belül.
Előadó: Dr.Tihanyiné Vályi Zsuzsanna, pszichológus, Szegedi Tudományegyetem 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Cím: Beszédes gyermekrajzok – külön-
böző típusú családrajzok világa. Társszervezők: Horvátországi Magyar Tudományos 
és Művészeti Társaság, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa.

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

ÉRTESÍTÉS

OLVASÓINKNAK ÉS 
CSALÁDTAGJAIKNAK 

BOLDOG HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KIVÁNUNK!

Tájékoztatjuk a Kultúrkör tagjait, hogy április 14-én, 18:00 órai kezdettel a Közgyűlés megtartja 
rendes évi tisztújító ülését. A Kör vezetősége az ülésre külön meghívót fog küldeni.

A zágrábi Szent Márk-templomban aprilis 1-jén, 8:45-kor húsvéti szentmise,  április 22-én 8:45-kor 
Stjepan Vidak karmelita páter magyar nyelvű szentmisét szolgál. 

Zágráb város és Zágráb Megye Kisebbségi Tanácsok és Képviselők Koordinációja  szervezésé-
ben a Velika Gorica-i Népegyetemen  (Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka 37, Velika Gorica) márci-
us 23-án, 18 órai kezdettel megnyilik a Húsvéti Tojások kiállítás. 

A kiállítás bemutatja 10 nemzeti kisebbség húsvéti szokásait és tojásdíszítési hagyományait. A 
megnyitón fellép a Cseh Kultúregyesület Vrbovačka Dubravából. 

A kiállítás megtekinthető március 30-ig minden munkapon 8 és 21 óra, szombaton 17 és 20 óra, 
vasárnap pedig 16 és 20 óra között. Március 30-án, pénteken a nyitvatartási idő 8-tól 12 óráig.

A szerkesztőség


