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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Az Európai Parlamentben 
a Minority SafePack

Vincze Loránt, a FUEN elnö-
ke május 17-én az Európai Par-
lamentben beszélt a Minority 
SafePack sikereiről, és arról, 
mit is lehet várni a jövőben a 
kezdeményezéstől.

A nemzeti kisebbségvédelmi 
kezdeményezés azért indult, 
mert mostanáig nem volt olyan 
átfogó szabályozás az Európai 
Unióban, amely garantálná az 
őshonos nemzeti kisebbségek 
jogait. 

Ez természetesen azt jelen-
tette, hogy a határon túli ma-
gyarság szempontjából kulcs-
fontosságú kezdeményezésről 
van szó, ezért Magyarország is 
csatlakozott az aláírásgyűjtés-
hez.

Ez egy pártokon felüli kez-
deményezés, amelyet egészen 
április 3-áig lehetett papírala-
pon vagy elektronikus formá-
ban aláírni. Szerencsére össze-
jött a kellő számú aláírás, 1,32 
millió ember támogatta a kez-
deményezést, és ebből leg-
többen a Kárpát-medencében, 
egészen pontosan mintegy 900 
ezren!

A Minority SafePack határo-
zott és megkerülhetetlen üze-
net az Európai Unió felé, hogy 
érdemben is foglalkozni kezd-
jen az őshonos kisebbségekkel.

Ennek fényében az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Unió-
jának (FUEN) elnöke a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövet-

ség (RMDSZ) EP-képviselőivel 
Hogyan tovább az európai ki-
sebbségpolitikában? címmel 
megtartott kerekasztal-be-
szélgetésen vett részt – írja a 
Maszol.

Előadásában Vincze Loránt 
kifejtette: „A mi meglátásunk-
ban az uniós tagállamok jog-
államiságának értékelésekor 
minden esetben figyelembe 
kellene venni az emberi jogo-
kat is – és szerintünk a kisebb-
ségi jogok egyértelműen embe-

ri jogoknak számítanak. Ellent-
mondásos és érthetetlen, hogy 
az igazságszolgáltatás függet-
lensége, a törvénykönyvek be-
tartása, a korrupcióellenes harc 
fontos az EU számára, de a ki-
sebbségi jogok betartása, az 
őshonos kisebbségek elismeré-
se nem az.”

Vincze Loránt úgy véleke-
dett: a Minority SafePack re-
ményt ad az el nem ismert ki-

sebbségeknek, új lehetősé-
get nyújt az anyaország nélkü-
li nemzetiségek számára, emel-
lett a szolidaritás üzenetét is 
magában hordozza.

Winkler Gyula EP-képviselő 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 
Minority SafePack sikeressége 
után most konkrét kezdemé-
nyezéseket kell megfogalmaz-
ni, az egyik javaslata a kisebb-
ségi jogok tiszteletben tartásá-
nak monitorizálására vonatko-
zott. Emellett javaslatot tett az 

uniós finanszírozással létreho-
zott nyelvi sokféleségi közpon-
tok létrehozására.

„Az őshonos nemzeti ki-
sebbségek helyzete nagyon kü-
lönbözhet attól függően, hogy 
hol élnek az Európai Unión be-
lül. Ezért kérjük, hogy az EU ha-
tározza meg azokat a követel-
ményeket, amelyeket minden 
tagállamnak kötelezően be kell 
tartania.”                              (MTI)



Magyar 
Cserkészszövetségek

Fóruma

Második nekifutás
Május 17-én Zágrábban újjáalakult a Horvát–Magyar 
Baráti Társaság, elnökévé Littvay Tibort választották

Május 17-én a Páneurópai 
Unió Horvátországi Szervezet 
székhelyén újjáalakult a Hor-
vát–Magyar Baráti Társaság. Az 
eseményen megjelentek Magyar 
József, Magyarország nagykö-
vete, Jankovics Róbert magyar 
kisebbségi parlamenti képvise-
lő, Elizabeta Knorr, Milan Bandić 
polgármester képviseletében, 
míg a Társaság megalakulásá-
nak jelentőségéről és a horvát 
és magyar nemzet kilenc évszá-
zados kapcsolatairól Mislav Ježić 
akadémikus beszélt. Littvay Ti-
bor felolvasta Kolinda Grabar-
Kitarović a Horvát Köztársaság 
elnöke, Gordan Jandroković, 
a horvát Parlament elnöke és 
Zvonko Kustić, a Horvát Tudo-
mányos és Művészeti Akadémia 
elnökének táviratait és röviden 

ismertette a Társaság fontosabb 
célkitűzéseit. Ezek értelmében a 
Horvát–Magyar Baráti Társaság 
serkenteni és fejleszteni igyek-

szik a két ország együttműködé-
sét a művelődés, a művészetek, 
a tudományos kutatás és gazda-
sági tevékenységek területén.

A Magyar Cserkészszövetsé-
gek Fóruma tavaszi ülésére május 
4-e és 6-a között került sor a Hor-
vátországi Magyarok Zrínyi Mik-
lós Cserkészcsapatának szervezé-
sében, első alkalommal Horvátor-
szágban, Zágrábban. A fórumülés 
helyszíne az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör székhelye volt.

Az ülésen jelen voltak a Ma-
gyar Cserkészszövetség, a szlová-
kiai, ukrajnai, romániai, vajdasági 
magyar cserkésszövetségek vala-
mint a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség, elnökei és elnökségi 
tagjai. Az ülés kezdetén az egy-
begyűlteket Milan  Bandić, Zág-
ráb Város polgármestere, Novák 
Ádám, a Magyar Nagykövet-
ség munkatársa, Kerovec Helen-
Marie, a Horvátországi Cserkész-

szövetség főparancsnoka, vala-
mint Ranogajec-Komor Mária, az 
Ady Endre MKK elnöke üdvözöl-
ték. Az ülés keretein belül meg-
ünnepelték a Zrínyi Miklós Cser-
készcsapat fennállásának 20-ik 
évfordulóját, egy képkiállítást is 
megnyitva a csapat 20 éves te-
vékenységéről. Ez alkalommal a 
zágrábi magyar cserkészek okle-
velet adtak át  Milan Bandić pol-

gármesternek a cserkészcsapat 
folyamatos támogatásáért, vala-
mint a Horvátországi Cserkész-
szövetségnek és a jelenlévő ma-
gyar cserkészszövetségeknek.

Az ülés résztvevői Fiumé-
be látogattak, az ülést követő-
en városnézésre került sor, majd 
Zágrábban részt vettek a Szent 
Márk-templomban megtartott 
magyar szentmisén.



Anyák napja 
az Ady-körben

Dankó Pista 
emlékest 

az Ady-körben

Beszédes 
gyermekrajzok

Szombaton, 2018. április 28-
án az Ady-körben a Magyar Tri-
bün keretén belül Beszédes gyer-
mekrajzok – különböző típusú 
családrajzok világa című  tudo-
mánynépszerűsítő előadásra ke-
rült sor. Az előadó Dr. Tihanyiné 
Vályi Zsuzsanna pszichológus 
volt, a Szegedi Tudományegye-
tem Egészségtudományi és Szo-
ciális Képzési karáról Az előadást 
az óvodások és iskolások rajzai-
nak bemutatása kísérte.

Május 13-án a zágrábi Ady End-
re Magyar Kultúrkörben Anyák 
napi ünnepségre került sor.

Az anyukáknak a Kéknefe-
lejcs óvoda magyar csoportjá-
nak ovisai és az Ivan Gundulić 
Általános Iskola horvát–magyar 
kéttannyelvű tagozatának tanu-
lói készítettek programot.

A műsort a leghálásabb kö-
zönség, a szülők és nagyszülők 
kísérték feszült figyelemmel, 
így a rendezvény sikere egy pil-
lanatig sem volt kétséges.

Vasárnap, május 20-án Dankó 
Pista estet szerveztek az Ady 
Endre Magyar Kultúrkörben a hí-
res cigányprímás és nótaszer-
ző születésének 160. évforduló-
ja alkalmából. A műsorban fel-
léptek a zenei szakcsoport tagjai 
és a Vegyeskar a színjátszó szak-
csoport közreműködésével. Fel-
léptek: Emih Ovčarić Melinda, 
Hofman-Crnković Ildikó, Kovács 
Beáta, Kovács Ferenc, Molnár Dá-
niel, Réber László, Sekso Milković 
Anna.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelettel tájékoztatjuk a református hívőket, hogy a Tanács közreműködésé-

vel és Szenn Péter püspök jóvoltából minden hónapban istentiszteletet szervezünk 
Zágrábban. Az időpont egyeztetése és egyéb információ Csányi Zsuzsától kapható a 
091/4244180 telefonszámon. 

Tisztelt Körtagok!
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör idén is megszervezi a mostani és egy-

kori körtagok éves találkozóját. A rendezvényre szombaton, 2018. júni-
us 2-án és vasárnap, 2018. június 3-án kerül sor.

A találkozó programja:
Szombat, június 2.
19:30 óra – Ünnepi vacsora az INTERNATIONÁL szállodában
Vasárnap, június 3.
08:45 óra – Magyar nyelvű szentmise a felsővárosi Szt. Márk-temp-

lomban
09:30 óra – Társalgási délelőtt a Körben
Az vacsorán való részvételi díj 150,00 kuna, amely a vacsora előtt a 

helyszínen befizethető.
A szervezés megkönnyítése és zökkenőmentessé tétele érdekében 

kérjük, hogy a jelentkezési űrlapot minél előbb, de legkésőbb május 
25-ig legyenek szívesek kitöltve eljuttatni a Kör alábbi elérhetőségeinek 
valamelyikére:

Személyesen pénteken 16:30 és 19:30 óra között, illetve vasárnapon-
ként 09:30 és 11:00 óra között.

Postán a Kultúrkör székhelyének címére: Mađarsko kulturno društvo 
Ady Endre, Martićeva 8, 10000 Zagreb.

Faxon a (01) 4813 587-es telefonszámra.
E-mailben az ady-endre@inet.hr vagy adyendrezagreb@gmail.com 

e-mail címre.
Nagy örömet jelentene számunkra, ha Ön is eljönne a rendezvényekre! 

Tisztelettel, Ranogajec Ferencné, elnök


