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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Az haza mindenek előtt
Nemzeti ünnepünk alkalmából Budapesten kétnapos ünnepségsorozattal emlékeztek meg Szent Ist-
ván királyunkról. Augusztus 20-án a Parlament előtt Áder János köztársasági elnök mondott beszédet 

Magyarországnak ragaszkod
nia kell ahhoz a nyugati kultú
rához, amelyhez Szent István 
királyunk a sorsunkat kötötte – 
mondta augusztus 20ai ünnepi 
beszédében Áder János államfő.

A köztársasági elnök a hon
véd tisztek avatásán Márai Sán
dor szavaira emlékeztetett: 
„Magyarország csak a minő
ség igényével élhet és maradhat 
fenn az új Európában; nincs mó
dunk középszerűnek lenni.”

Az államfő a honvédekhez 
szólva azt mondta: hazánk bé
kéje és biztonsága csak Euró
pa békéjében és biztonságá
ban teremthető meg. Hazánk 
Szent Istvántól „magyar szí
vet és európai lelkiismeretet ka
pott”, első királyunk tudta, hogy 
a béke megtartásának feltéte
le a nyugati civilizáció megőrzé
sében rejlik. Benne összetarto
zott a hazafiság és az európai
ság, „magyar öntudata sosem 
kelt harcra európai szellemével” 
– fogalmazott az államfő, emlé
keztetve: az államalapító az is
tenhite mellett az ahhoz tartozó 
nyugati keresztény műveltséget 
is vallotta, ahogy az európai né
pek egymásra utaltságát, a köl
csönös tisztelet erejét is.

Áder János szerint, akit mind
ez erősít, annak a hazaszerete
tet nem kell megtanítani, az tud
ja, hogy a hazát nem lehet lecse
rélni, ahhoz érdemes hűséges
nek lenni és ide kell hazatérni. 

Magyarország a történelem vi
harjaiban is megmaradt, mert 
erős volt, mutatott rá a köztár
sasági elnök, „miközben ná
lunk nagyobb népeket is kifújtak 
már kisebb forgószelek a törté
nelemből. Bárhogy is hívták ezt 
az államot, bárkik is álltak a kor
mányrúd mellett, a nemzet sor
sát azok formálták, akik hol ösz
tönösen, hol tudatosan, de be
csülettel, tisztességgel és na
gyon sok munkával mindvégig 
a magyarok országát élték to
vább, akik a Szent Istváni ha
gyományt folytatták – fűzte hoz
zá az államfő. És bár az ország 

sosem feledi a bűnöket – ame
lyek közül a köztársasági el
nök Radnóti Miklós, Salkaházi 
Sára és Szerb Antal meggyilko
lását, vagy a dunabogdányi svá
bok kitelepítését, az ÁVO tevé
kenységét és az ’56os megtor
lást emelte ki –, Magyarország 
újra és újra igent mondott a fé

lelem nélküli életre, az emberi 
méltóságra, a szabad vallásgya
korlásra, a munkához való jogra, 
az igazságosságra, hangsúlyoz
ta. Ez a Magyarország a 20. szá
zad végén ismét igent mondott 
egykori önmagára, igent a Szent 
István-i hazára és Európára – fűz
te hozzá. Az államfő a nemrég 
elhunyt erdélyi származású köl
tő, Kányádi Sándor életét, haza
szeretetét állította példaként, 
aki „igazán tudta, milyen érzés 
egy létében fenyegetett közös
ség tagjaként magyarnak meg
maradni”, és a hazát mindenhol 
megtalálni a közös anyanyelvet 

beszélők között.
Áder János szavait azzal zár

ta: Ez a föld ezer esztendeje a mi 
földünk, közös hazánk földje, és 
az is marad, amíg lesznek, akik 
itt, Európa szívében magyarul ér
tik és érzik, mi mindent is rejt ez 
a négy egyszerű szócska: A haza 
mindenek előtt.                       MTI



Szt. István Zágrábban

Határtalanul

Zágráb Város Magyar Kisebb
ségi Tanácsa és az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör közös szer
vezésében augusztus 19én em
lékeztek meg a keresztény ma
gyar államalapításról,  Szent Ist
ván király és az új kenyér napjá
ról.  

Az ünnep  magyar misével 
kezdődött a Szt. Márk-templom
ban, melyet  Eszékről  vendég
ként  Almási Róbert atya celeb
rált.  A Körben kiállítással egybe
kötött ismertetés hangzott el a 
Szent Koronáról és a koronázási 
ékszerekről. 

Közös imádság után az  
Almási atya által megszentelt  
kenyeret  a Kör  legidősebb tag
ja megszegte, majd vendéglá
tással,  társalgással, közös ének
léssel folytatódott az ünnep. 
Már  többéves hagyománya van 
annak, hogy a zágrábi magyarok 
szép számban vesznek részt a 
közös ünneplésen. 
   SEHTEL MOLNÁR Annamária

A zágrábi Zrínyi Miklós Cser
készcsapat szervezésében az 
idén is több mint 40 baranyai, 
keletszlavóniai és zágrábi ma
gyar gyerek vett részt a Határta
lanul táborozáson Nagykovácsin. 
A budapesti programban sze
repelt a Parlament megtekinté
se és a strandolás a Római Stran
don, mely jó felfrissülést nyújtott 
a nyári melegben. Hollókőre és Vi
segrádra is ellátogattunk. Estén
ként tábortűz körül énekeltünk és 
játszottunk, valamint népi tánc
házon, és esti meglepetésprog
ramban vehettünk részt. A tábor
ban az erdélyi és moldvai magyar 
gyerekek csoportjával voltunk 
együtt. A Magyar Cserkészszö
vetség szervezésének és a Tábor 
vezetőinek köszönhetően gyö
nyörű élményekkel tértünk haza.



Magyar 
nyelvműhely

Magyar Est

Búcsú az ovitól 
A Kéknefelejcs óvoda ma

gyar tagozata programmal ked
veskedett a szülőknek, nagy
szülőknek az óvoda záróünnep
ségén. Egyúttal elbúcsúztak az 
őszre iskolába induló ovisok
tól is. A zágrábi magyar óvodai 
csoport sikeréről mi sem beszél 
jobban, mint az a tény, hogy 
már több éve túljelentkezéssel 
küzdenek. A záróünnepségen 
jelent volt Jankovics Róbert, a 
horvátországi magyarok parla
menti képviselője is.

Május 25én ünepélyes kere
teken belül befejeződött a Ma
gyar nyelvműhely. 

Ez a műhely működésének 
harmadik éve, Sekso-Milković 
Ana tanárnő vezetésével, me
lyet az idén 45 hallgató látoga
tott. A műhely szervezője az 
Adykör, támogatója pedig Zág
ráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa. A hallgatók azzal bú
csúztak, hogy őszre folytatják a 
nagysikerű nyelvi műhely láto
gatását.

Június 2án Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa és a zágrábi Ady 
Endre Magyar Kultúrkör a Tanács Nap
ja és a körtagok találkozása alkalmá
ból szervezett Magyar Bálat a zágrá
bi Internationál szállodában. Egyút
tal a Tanács működésének 15-ik évfor
dulójáról is megemlékeztek. Ez alka
lommal BalázsPiri Zoltán, Zágráb Vá
ros Magyar Kiisebbségi Tanácsának el
nöke a Tanács nevében köszönő okle
vélben részesítette Milan Bandić pol
gármestert, Elizabeta Knorr asszonyt, 
a Város Kisebbségi Osztályának veze
tőjét, a Zágrábi Magyar Nagykövet
séget, a Zágrábi Magyar Intézetet, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkört és Sze
keres Pétert, a Tanács titkárát. 
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Megjelenik havonta, 900 példányban

TÁJÉKOZTATÁSOK

Tisztelettel tájékoztatjuk a református hívőket, hogy a Tanács közreműködésével és Szenn Péter 
püspök jóvoltából minden hónapban istentiszteletet szervezünk Zágrábban. Az időpont egyeztetése 
és egyéb információ Csányi Zsuzsától kapható a 091/4244180 telefonszámon. 

Szeptember 15-én, 8:45-kor folytatódnak a katolikus magyar nyelvű szentmisék a Szt. Márk-temp-
lomban (ezt Stjepan Vidak karmelita páter szolgálja).

A  Svijet na tanjuru (Világ a tányéron) fesztivál kertén belül pénteken, szeptember 7-én, 17 órától 
Magyar konyha napja, bajai halászléfőzés és egyéb rendezvényekre kerül sor a zágrábi Európa téren. 

Szamárfül Családi Fesztivál
A zágrábi magyar gyerekek és 

szüleik augusztus hónapban két
napos kiránduláson vettek részt, 
melynek úti célja a Pécsett az idén 
már hetedik alkalommal megren
dezésre kerülő Szamárfül Fesz
tivál volt. Az elmúlt hét évben e 
fesztivál Magyarország egyik leg
nagyobb és legkedveltebb gye
rekfesztiváljává vált, melynek 
egyébként három napon át tartó 
programjai a 013 éves korosztály 
számára a pécsi Zsolnay Kulturá
lis Negyedben kínálnak hasznos 
és szórakoztató programokat. A 
hagyományos, szünidő búcsúzta
tó rendezvény középpontjában a 
gyermek, az önfeledt közös játék 
és szórakozás áll. Emellett nagy 
hangsúlyt kapnak a helyi, továb
bá magyar értékek, a környezet
tudatosság, az interaktivitás. A 

három nap során a régió és az or
szág legkiválóbb előadóművé
szei érkeznek a fesztiválra, hogy 
koncertjeikkel, előadásaikkal el
varázsolják a gyermekközönsé
get és szüleiket egyaránt, hiszen 
a fesztivál ideje alatt a kikapcso
lódás az egész család számára 
garantált. A Zágrábi Magyar Ki
sebbségi Tanács szervezésében 
és hozzájárulásával megvalósult 
kirándulás alatt mintegy harminc 
zágrábi gyermek és szüleik hall
hatták anyanyelvüket a számos, 
gyermekeknek szóló koncertek 
alatt: így többek között Tamás 
Éva Játéktárát, a Csurgó Zene
kart, a Pannon Filharmonikuso
kat. De megtekinthették a Bóbita 
Bábszínház Tipegő-Topogó cse
csemőszínházi előadását, Fabók 
Mancsi Bábszínházának a Székely 

menyecske és az ördög című elő
adását, a marosvásárhelyi Ariel If
júsági és Gyermekszínház Tűzma
darát, továbbá a Paprika Jancsi 
és Boszorkánytalanító Hadműve
let című vásári komédiákat. Meg
mutathatták ügyességüket a szá
mos kültéri játékon, régi idők já
tékain és pedálos járműveken, a 
Herkules Műhelyben festhettek, 
téglából bármit kifaraghattak, sa
ját folyóiratot szerkeszthettek. 
Mindezek mellett volt buborék
fújás, állatsimogatás és madár
védelmi foglalkozás is. A kirándu
lás alatt jutott idő Pécs belváro
sának megtekintésére is. A tartal
mas két nap sokszínű programjai 
nagyban hozzájárultak az anyaor
szág, a magyar kultúra egy apró 
részének megismeréséhez.                           

                              BARICS Renáta

Őszi tanulmányút 2018 - Sátoraljaújhely (október 5.-8.) 
Indulás pénteken, október 5-én (kb 14:00 óra) – utazás a szálláshelyre (élelmiszert az útra mindenki maga biz

tosít, vacsora nincs előrelátva) – érkezés Sátoraljaújhelyre (kb 22:00 óra). Szállás a Várhegy Üdülőben (3 éjsza
ka) Szombat, október 6-án: reggeli után látogatás Sárospatakra majd Tokajba. Ezután Boldogkőváralja várláto
gatás és vacsora a vár középkori hangulatú éttermében. Vasárnap, október 7-én – reggeli után mise és város
nézés, trianoni határ Újhely központjában. A közeli Magyar Nyelv Múzeumának megtekintése, Kazinczy szülő
háza és a Kazinczymauzóleum (Széphalomban), Kassa látogatása (Szlovákia).  Vacsora a szálláshelyen. (alter
natív egész napos program fiataloknak a Zemplén-emlékparkban szórakozás: bobozás, lesikló (1km) stb. saját 
költségre) Hétfő, október 8-án:  reggeli után kb. 10 körül indulás vissza Zágrábba.  Útközben egy ebéd és rövi
debb megállás. A tanulmányút utazási költségeit, városnézéseket, múzeumlátogatást és a hétfői ebédet a Ta
nács fedezi. Az utazás ára körtagoknak 500 kn, nem tagoknak 800 kn. Jelentkezések és befizetés a tanács titká
ránál (Szekeres Péter 098/484974) szeptember 30-ig.


