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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Megkoszorúzták Antall József mellszobrát

Hangya Andrásra emlékeztünk

Az idén  dr. Iván Gábor, a Ma-
gyar Köztársaság zágrábi nagykö-
vete szervezte meg Antall József 
néhai magyar miniszterelnök zág-
rábi mellszobrának koszorúzását. 
Az eseményre április 3-án került sor 
a zágrábi Antall József utcában. 

A zágrábi magyar szervezetek is-
mét egy koszorúval rótták le tiszte-
letüket a rendszerváltás utáni első 
magyar miniszterelnök emlékének. 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
tanácsát Balázs-Piri Zoltán elnök 
képviselte.

Az elmúlt évekkel ellentétben az 
idén sem Zágráb Város, sem Buda-
pest nem képviseltette magát.

Április 14-én az Ady Körben Han-
gya András festő születésének 100. 
évfordulójára emlékezett a zágrábi 
magyarság.

Az eseményen vajdasági vendé-
gek is részt vettek, nevezetesen: 
Gulyás László, a bácskossuthfalvi 
Monográfia Helytörténeti Egyesület 
elnöke, Papp László, az Egyesület al-
elnöke, Besnyik Károly, az Egyesü-
let titkára, Bordás Győző, az újvidé-
ki Magyar Szó napilap igazgatója, 
id. Novák Mihály, a bácskossuthfalvi 
9+1 Nemzetközi Művésztelep veze-
tője, Jakobovics Angéla, kiskunha-
lasi múzeumpedagógus, a Művész-
telep elnökségének tagja, ifj. Novák 
Mihály, szabadkai hivatásos fény-
képész, a Művésztelep alapító tag-
ja, és Zsáki István, topolyai festőmű-
vész, a Művésztelep elnökségének 
tagja.

A tárlatot Koiss László állította 
fel, Réber László segítségével.

A festő születésének 100. évfordulójára megszervezett tárlaton sokan először lát-
hatták Hangya András műveit, még ha reprodukció formájában is. A Közlöny a je-
les esemény kapcsán különszámmal jelent meg, a rendezvényt a már bejáródott 

szokás szerint társalgás követte.



A papírforma, a politikai reali-
tás azt ígéri, hogy Áder János az 
első szavazási fordulóban állam-
fő lesz a kétharmados parlamenti 
többség szavazataival. Megbízatá-
sa öt évre, azaz 2017-ig szól, vagyis 
bőven átnyúlik a következő parla-
ment idejére.

Az élet úgy hozta, hogy az 53 
éves leendő elnök a kormányfőhöz 
és az Országgyűlés elnökéhez ha-
sonlóan igazi politikai veteránnak 
számít. A Fidesz alapítóiként, rend-
szerváltókként, az első szabadon 
választott parlament képviselői-
ként kezdték politikai pályájukat, s 
huszon-egynéhány éve mindannyi-
an a közélet első vonalában küzde-
nek, pártjukban és a parlamentben 
majd minden fontos vezető tisztsé-
get betöltöttek már. 

Az, hogy rövidesen Áder János, 
Orbán Viktor és Kövér László lehet 
a három legfontosabb közjogi mél-

tóság, szimbolikusan is jelzi, hogy 
a Bibó-kollégiumból kinőtt Fidesz 
a rendszerváltozás óta eltelt több 
mint két évtizedet túlélt egyetlen 
politikai erő. Persze aligha emiatt 
javasolta éppen őt a miniszterel-
nök.

Nem hiszem, hogy nagyot té-
vednek, akik úgy gondolják, olyas-
valakiben gondolkodott Orbán Vik-
tor a javaslattétel előtt, aki a ma-
gáénak érzi az új alaptörvényt és a 
köré felépült új alkotmányos rend-
szert. Azt a rendszert, amelyet 
most nem belülről, a gyenge par-
lamenti ellenzék felől, hanem kí-
vülről éri a nagyobb fenyegetés, s 
amelynek a konszolidációja ellen 
egyesek hajlandók minden követ 
megmozgatni.

Jó, ha ilyenkor olyan ember köl-
tözik a Sándor-palotába, s ha kell, 
képviseli külföldön Magyarorszá-
got – végül is ezt tette már két és 

fél éve az Európai Parlamentben is 
–, aki nemcsak elfogadja, hanem 
érti is ennek a rendszernek a logi-
káját. 

Nem mellesleg a jogász Áder Já-
nos aktívan részt vett a rendszer-
váltó 1989-es alkotmánymódosítás 
előkészítésében, elkötelezettsége 
a jogállam, a parlamenti demokrá-
cia iránt megkérdőjelezhetetlen. 
Ezt azoknak is illene elismerniük, 
akik pártpolitikusként mindig az el-
lenfelei voltak.

A mostani államfőjelölt-kere-
sésnek volt egy különös jellemző-
je. Nem arra gondolok, hogy nem 
fulladt méltatlan bohózatba, mint 
a szocialisták miniszterelnök-jelö-
lése Gyurcsány Ferenc lemondá-
sa után. Hanem arra, hogy mintha 
az esélyes jelöltek inkább igyekez-
tek volna elkerülni ezt a nagy tisz-
tességet. Kövér Lászlóra biztosan 
igaz ez, de a hírek szerint Áder Já-
nos sem maga jelentkezett. 

Ennek talán az lehetett az egyik 
oka, hogy Schmitt Pálra az egyik 
politikai tábor már a megválasztá-
sa pillanatától kíméletlen össztü-
zet zúdított, egy másodpercre sem 
adva meg neki a tisztségének (is) 
kijáró tiszteletet. Ezzel megint si-
került átlépni egy határt, amit 1990 
óta többé-kevésbé mindenki tiszte-
letben tartott, amikor az államfő-
ről volt szó. Aki tehát elvállalja ezt 
a megbízatást, felkészülhet a leg-
rosszabbra. 

Ezért is gondolkodhatott Orbán 
Viktor eleve a magyar közélet kő-
kemény vitáiban edződött politi-
kusokban. Az alkotmányos szabá-
lyozás nem utal arra, hogy milyen 
személyiségnek kell lennie egy köz-
társasági elnöknek. Bár még meg 
sem választották, sokan már pálcát 
is törtek a leendő államfő fölött. 
Azok kiáltanak most pártkatonát, 
akik az SZDSZ-ből érkezett Göncz 
Árpád köré valóságos személyi kul-
tuszt építettek, vagy akik az MSZP 
politikusaként Szili Katalint jelöl-
ték. Múlt nélküli ember nem léte-
zik. 

Én még várnék egy kicsit Áder 
János elnökségének értékelésével.
SZERETŐ Szabolcs, Magyar Nemzet

Mindenki jól tippelt, nincs meglepetés: Orbán 
Viktor a Fidesz elnökeként, a kormánypártok lis-
tavezetőjeként Áder János európai parlamen-
ti képviselőt javasolta köztársasági elnöknek. In-
nen egyenes az út a Sándor-palotába.

Áder János

Áder



A kör felújított helységei ma-
gukkal hozták, hogy kulturális te-
vékenységünk az elmúlt években 
megpezsdült. Szakcsoportjaink a 
műsorok „oszlopai”, de szoros az 
együttműködés a magyarnyelvű 
óvodával, a kétnyelvű általános is-
kolával, a cserkészekkel és a Hor-
vátországi Magyar Tudományos és 
Művészeti Társasággal. Így alapve-
tő feladatunknak, a magyar kultúra 
ápolásának, a hagyományőrzésnek 
sokszínűen tudunk eleget tenni. A 
könyvtárunk rendezett, a könyvek, 
mint generációk közötti kapocs, 
kölcsönözhetők. Műsorok készül-
nek nemzeti és hagyományos ün-
nepeinkre, irodalmi estekre, évfor-

dulókra. Folyamatban vannak az 
előkészületek a Kör fennállásának 
8O. évfordulójára is. Voltak  film-
estéink, könyvbemutatóink, kiállí-
tásaink melyeknek  szervezői  vagy 
otthont adói voltunk. Működik  
nyelvműhely, alkalmanként pedig 
kézművesműhely. E sokrétű tevé-
kenység mellett igyekszünk mindig 
valami újat is nyújtani, erre az idén 
jó alkalom volt, hogy  január 22-én 
megünnepeltük a Magyar Kultúra 
Napját. Az ünnep Kölcsey Ferenc 
tiszteletének szól, aki 1823-ban ja-
nuár 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát.  Ezen a napon szavakkal 
és tettekkel szól az üzenet a világ 
minden magyarjának nagyobb fi-

gyelmet kell szentelnünk évezre-
des hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erősíté-
sének, mutassuk meg és adjuk to-
vább a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket. 

Az est programja a követke-
zű volt: Kovács Lea Vörösmar-
ty Mihály, Gondolatok a könyvtár-
ban című versét szavalta, kiállítás 
könyvérdekességekből, valamint 
kalocsai mintás kézimunkákból  és 
használati tárgyakból.  Szokás sze-
rint az est vendéglátással fejező-
dött be, ahol saját készítésű, ha-
gyományos ételeket kóstolhattak 
a jelenlevők. 

ŠEHTEL MOLNÁR Annamária

Április 2. délutánján első íz-
ben lehettünk résztvevői a Kör 
által szervezett jótékonysági 
húsvéti vásárnak. 

Ajándéktárgyak, kézimunkák 
és természetesen díszített tojá-
sok, asztal- és ajtódíszek leltek 
gazdára. Jó szokásunkhoz híven 
bőséges kinálat volt a saját ké-
szítésű ételekből, sütemények-
ből és italokból is, melyeket szo-
lid térítés ellenében lehetett fo-
gyasztani. 

A bevétel a Kör munkáját se-
gíti. A délután ünnepi, jó hangu-
latban telt, ami arra biztat, hogy  
a rendezvényt hagyománnyá 
kell tenni. 

ŠEHTEL MOLNÁR  Annamária

Pezsgő kulturális tevékenység az Ady Körben

 Húsvéti vásár 
az Ady Körben

Az idén, fennállása óta először, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, hagyo-
mányőrző célzattal főtt sonkával és tojással kedveskedett a zágrábi magyar hívők-
nek. A kezdeményezés osztatlan sikert aratott, nyilván a Tanács gyarapodó hagyo-
mányos tevékenységeinek egyikévé fog válni.

Tisztelt nótakedvelők!
Az Ady Endre Magyar Kultúrkörben megalakult a nótakedvelő csoport. Nagy szere-

tettel várunk mindenkit, aki fel szeretné frissíteni tudását, illetve új nótákat és csárdá-
sokat is megtanulni. Találkozó szombatonként 17:00 órakor a Kultúrkör nagytermében 
(Martićeva 8).

Felhívás



Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Kalapis Rókus, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága

Cím: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda@zg-magyar.hr   OIB:37946763892   
honlap: www.zg-magyar.hr

Megjelenik havonta, 1000 példányban

Nagy örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Kultúrkör vezetősége és szakcsoportjai már egy hosszabb 
ideje készülnek az idei év legfontosabb eseményére: Körünk alapítása 80. évfordulójának megünneplésére. A 
központi rendezvénysorozatra 2012. június 2-án és 3-án kerül sor. A jubileumi rendezvények feletti társvédnök-
séget Répás Zsuzsanna asszony, a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára, és Aleksandar Tolnauer úr, a Horvát Kormány Nemzeti Kisebbségek Tanácsának (Savjet 
za nacionalne manjine Vlade RH) elnöke vállalta.

Az ünnepség programja:
SZOMBAT, JÚNIUS 2 .
17:00 óra – Ünnepi kultúrprogram a Kör szakcsoportjainak kivitelezésében
Helyszín: Cseh Otthon (Česki narodni dom, Šubićeva 20, Zagreb)
A kultúrprogramban bemutatjuk Kultúrkörünk múltját és jelenét valamennyi szakcsoportunk előadásában.
19:30 óra – Ünnepi vacsora a Gradska kavanában (Trg bana Josipa Jelačića 9, Zagreb)

VASÁRNAP, JÚNIUS 3.
08:30 óra – Magyar nyelvű szentmise a felsővárosi Szt. Márk-templomban
09:30 óra – Társalgási délelőtt a Körben
Az ünnepi vacsorán való részvételi díj 100,00 kuna, amely a vacsora előtt a helyszínen befizethető.
A szervezés megkönnyítése és zökkenőmentessé tétele érdekében kérjük, hogy a jelentkezési űrlap kitölté-

se végett minél előbb jelentkezzenek a Kultúrkörnek:
Személyesen szerdán (május 2. kivételével) 17:30 és 19:30 óra között, illetve vasárnaponként 09:30 és 11:00 

óra között.
E-mailben az ady-endre@inet.hr vagy adyendrezagreb@gmail.com címre.
A vacsorán való részvétel jelentkezési határideje vasárnap, 2012. május 20.

Kedves Körtagok!
Nagy örömet jelentene számunkra, ha minél nagyobb számban jönnének el a ren-

dezvényekre, vigadjunk együtt, ünnepeljük meg méltóképpen szeretett Körünk 80. 
születésnapját! Kérünk mindenkit, aki megkapja, szabadon sokszorosítsa és terjessze 
e felhívást vagy annak pontos tartalmát (szóban és/vagy írásban) minden mostani és 
egykori tagunknak.

Tisztelettel: Selman Mariann, elnök

ÉRTESÍTÉS

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

MÁJUS 13., VASÁRNAP, 17:00 ÓRAI KEZDETTEL  ANYÁK NAPJA   


