
Zágráb, 2018 november                                                                                                          91. szám 

Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Lerakták az eszéki magyar központ 
kollégiumának alapkövét

A politikában van, amikor a kö-
telesség egyben öröm forrása is, 
a mai látogatás is az, hiszen po-
litikusokként kötelességünk jó-
szomszédi kapcsolatokat ápol-
ni egymással, mindannyiunk kö-
telessége segíteni külhonban élő 
honfitársainkat – jelentette ki Kö-
vér László, az Országgyűlés elnö-
ke október 24-én Eszéken, ahol 
Gordan Jandroković horvát parla-
menti elnökkel letették a Horvát-
országi Magyar Oktatási és Műve-
lődési Központ (HMOMK) kollé-
giumának alapkövét. “Eszék és a 
környező magyar falvak nekünk 
ugyanazt jelentik, amit a horvá-
toknak Pécs és a vonzáskörzeté-
be tartozó baranyai vagy somogyi 
horvátlakta települések.” – mond-
ta a magyar Országgyűlés elnö-
ke. A HMOMK, amely kétnyelvű 
óvodának, általános iskolának és 
középiskolának is helyet ad, 1999 
szeptemberében nyílt meg. Az in-
tézmény nem rendelkezik azon-
ban diákotthonnal, amelynek ré-
vén a távolabbi régiókból is érkez-
hetnének diákok Eszékre. “Szá-
munkra öröm, hogy Magyarorszá-
gon megújíthattuk a horvát intéz-
ményeket és iskolákat, és jól kép-
zett tanerővel, modern felszere-
lésekkel ellátva vonzóvá tudtuk 
tenni a hazai horvátság számá-
ra” – hangsúlyozta Kövér László. 
“Mi több, bővítettük is azokat a 
magyarországi horvátok igényei-
nek megfelelően Pécs mellett Bu-
dapesten és Hercegszántón, és 
kész tervek állnak rendelkezésre 

egy további nagyvárosban, Szom-
bathelyen is” – fogalmazott. Mint 
mondta: Eszéken, a horvátországi 
magyarok egyetlen ilyen központ-
ja közel 20 éve nyílt meg, csütör-
tökön pedig Gordan Jandroković 
házelnökkel letehették a magyar 
központ diákkollégiumának alap-
kövét. A sok bizonytalanság kö-
zepette van azonban néhány bizo-
nyosság: mi, magyarok és horvá-
tok, valamint a többi közép-kelet 
európai sorstársaink, együtt erő-
sebbek vagyunk, mint külön-kü-
lön, együtt a saját nemzeti érdeke-
inket és a térségünk érdekeit egy-

aránt jobban tudjuk érvényesíte-
ni, mintha külön tennénk – hang-
súlyozta a házelnök. “A mai na-
pon közösen elhelyezett kollégi-
umi alapkő kivitelezési oldaláról 
pusztán műszaki fejlesztés, de az 
oktatás és a nevelés tekintetében 
a szellemi építkezés egy újabb fe-
jezetének kezdetét is jelenti, ami 

legalább olyan fontos egy külhon-
ban élő kisebbségi népcsoport-
nak, mint a tárgyi infrastruktúrá-
ban történő gyarapodás” – szö-
gezte le. Jandroković beszédében 
elmondta, a magyarországi horvá-
tok elégedettek helyzetükkel és 
jogaikkal, amelyeket Magyaror-
szág biztosított számukra. A hor-
vát kormány is igyekszik megfe-
lelő feltételeket teremteni a hor-
vátországi magyarok számára, a 
HMOMK kollégiumának alapkőle-
tétele fontos lépés, hogy a kisebb-
ségek meg tudják élni identitásu-
kat – húzta alá. Úgy vélte: Horvát-

ország és Magyarország kisebb-
ségvédelme példaértékű más or-
szágok számára, nagyon magas 
szinten van. “Ezt nem azért mond-
juk el mindig, hogy dicsérjük egy-
mást, ezt elismerik a nemzetközi 
intézmények is” – jelentette ki. A 
horvát kormány 8,5 millió kunával 
támogatta a kollégium építését.



II. Kisebbségi 
Sportszemle

Szt.  László-szobrot 
avattak Zágrábban

Október 10-én a magyar hon-
védelmi miniszter zágrábi láto-
gatása során horvát miniszter 
kollégájával a zágrábi magyar 
nagykövetség rezidenciáján egy 
bronz Szent László-mellszobrot 
avattak föl. A zágrábi Zrínyi Mik-
lós Cserkészcsapat cserkészei 
díszőrséget álltak a szoborava-
tás alatt. A honvédelmi minisz-
ter külön üdvözölte a cserkésze-
ket és megköszönte részvételü-
ket a szoboravatáson. I. Lász-
ló magyar, majd később horvát 
királyt mindkét miniszter mél-
tatta ünnepi beszédében. Szent 
László király 1091-ben alapította 
meg a zágrábi püspökséget, a 
zágrábi székesegyházban őrzik 
palástját és kézcsontjának egy 
ereklyjéjét. 

Szeptember 23-án rendez-
ték meg Zágráb Város és Zágráb 
Megye nemzeti kisebbségeinek 
2-dik sporttalálkozóját. Ez alka-
lommal is a találkozó színhelye a 
Velika Gorica melletti vukovinai 
Általános Iskola volt. A vetélke-
dők asztaliteniszben, sakkban 
és belotban mérték össze ere-
jüket. A tornát Robert Kohorst, 
az Amerikai Egyesült Államok 
zágrábi nagykövete nyitotta 
meg. Az asztalitenisz-vetélke-
dőn a magyar csapat volt a leg-
számosabb. A legjobbakat ser-
legekkel és éremmel jutalmaz-
ták, de a többi résztvevő is vi-
dáman távozott, mivel a vetél-
kedőket magyaros csirkepapri-
kás várta, melyet Cvetko Anuska 
és Szekeres Péter készítettek. A 
tornát Zágráb Város és Zágráb 
Megye Nemzeti Kisebbségi Ta-
nácsainak és Képviselőinek Ko-
ordinációja szervezte.

A tornát Robert Kohorst, az Amerikai Egyesült Államok 
zágrábi nagykövete nyitotta meg



´56-ra emlékeztünk

Családi nap 
A Tanács, valamint az Ady-kör 

kezdeményezésére 2018. október 
14-én is folytatódtak a családi ösz-
szejövetelek, társalgások. E kezde-
ményezésnek sikerült hagyományt 
teremteni, olyan céllal, hogy a Zág-
rábban és környékén élő magyarok 
jobban megismerhessék egymást. 
E hónapban is a Bundek-tó körü-
li parkban szerveztük meg a Családi 
napot. A gyerekek Svaguša Katalin 
óvónő vezetésével Viking sakkjáték-
ban, sport - és ügyességi vetélkedő-
kön vehettek részt. Alkalom volt ez 
a szülőknek is kötetlen társalgásra, 
míg a gyerekek játszottak.

Az Ady Endre Magyar Kultúr-
körben október 20-án ünnepi 
programot rendeztek az 1956. 
évi forradalom és szabadság-
harc 62. évfordulója alkalmából, 
„Diákok voltak – hősök lettek” 
címmel.A programban felléptek 
a Kultúrkör színjátszó szakcso-
portjának tagjai és Vegyeskara.

A szokásos irodalmi műsort 
zenei bejátszások tették színe-
sebbé, a közönség tapssal jutal-
mazta az amatőr művészeket, 
a Kör pedig szerény vendéglá-
tással, amit a Kör hagyományai 
szerint társalgás követett.

Az Ady Endre Magyar Kultúrkörben képkiállítást rendeztek „Saftić Márta és vendégei” címen. A kiállítás megnyitója 
október 13-án, szombaton volt, október 26-ig volt megtekinthető

Kiállítás a Körben 
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Megjelenik havonta, 800 példányban

ÉRTESÍTÉS
November 30-án, 18 órakor a Staro Čiče-i Fenix étteremben Berkes Imre, a megye magyar ki-

sebbségi képviselője szervezésében megtartják a Zágráb megyei magyarok napját. A kultúrműsort 
vacsora követi, melynek folyamán magyar zenekar szolgáltatja a zenét. Az érdeklődők november 
20-áig jelentkezhetnek Berkes Imrénél a 099/319-0526-os telefonszámon. A belépő ára 50 kuna.

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

NOVEMBER 4., VASÁRNAP, 10:00 ÓRA – Megemlékezés az Ady Endre MKK elhunyt 
tagjairól.

NOVEMBER 10., 18:00 ÓRA – A magyar nyelvműhelyre járók kulturális műsora a Ma-
gyar Nyelv Napja alkalmából.

NOVEMBER 11., 10:00 ÓRA – Szent Márton élete, öröksége – a nemzetközi művészeti 
pályázatra beérkező rajzok kiállítása és a nyertesek kihirdetése.

A rendezvénysorozat a Zágrábi Magyar Intézetben folytatódik 16:00 órai kezdettel, 
ahol Márton-napi gyermekműsort adnak a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református 
Gimnázium tanulói és a zágrábi óvodai csoport, valamint a kéttannyelvű iskolai tagozat 
tanulói. 17:30-kor indul a lampionos felvonulás a Székesegyház irányába, amit 18:00-kor 
szentmise követ.

NOVEMBER 17., SZOMBAT, 18:00 ÓRA – Bognár András akadémikus, Horváth M. 
László és Vladimir Geiger „A magyarok és németek vesztesége Horvátországban és Bács-
kában 1944/45-ben és a háború után / Stradanje Mađara i Nijemaca u Hrvatskoj i Bačkoj 
1944./45. i u poraću” című könyvének bemutatója.

NOVEMBER 24., SZOMBAT, 18:00 ÓRA – Kalapis Rókus: Karácsonyi szösszenetek – 
könyvbemutató.

„100 éve ért véget az I. Világháború” – tudománynépszerűsítő előadás a Magyar Tri-
bün sorozat keretein belül, előadó: Réber László.

Ady Endre végre 
megkapta a 3 évre 
szóló szerződését
Több mint 6 év bizonytalan-

ság után, Jankovics Róbert kép-
viselőnk segítségével, október 
22-én új irodahasználati szer-
ződést írtak alá Goran Marić az 
állami vagyon kezelésével meg-
bízott miniszter és Ranogajecné 
Komor Mária, a zágrábi Ady End-
re MKE elnökasszonya.


