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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Szent István-nap Zágrábban

Parlamenti választások 2016
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa ismételten felhívja polgártársai figyel-

mét, hogy aki csak teheti, szeptember 11-én menjen ki szavazni és kérje a kisebbségi 
szavazólapot, illetve kisebbségi listára szavazzon, ne a pártlistákra. 

Augusztus 21-én, az Ady End-
re Magyar Kultúrkör és Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanács szervezésében Szent 
István-napot ünnepelt a zágrá-
bi magyarság. Az ünnepség a 
Szent Márk-templomban Sajni 
Balázs zselickislaki plébános ál-
tal szolgált magyar nyelvű mi-
sével kezdődött, melyet alkalmi 
műsor követett az Ady Körben.

A rendezvényen Milan 
Bandić polgármester képvi-
seletében megjelent Jelena 
Pavičić Vukičević, Zágráb Város 
Képviselő-testülete alelnöke, 
Elizabeta Knorr, Zágráb Város 
Civiltársadalmi, emberi jogi, 
nemegyenlőségi, kisebbség-
ügyi és vallásközösségi Szol-
gálatának vezetője, valamint 
Berkes Imre, a Zágrábi Megye 
magyar kisebbségi képviselője.

Az egybegyűlteket Balázs-Pi-
ri Zoltán, Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsának elnöke 
és Szabó Margit, az Ady Kör el-
nökhelyettese üdvözölték.

A hangulatos ünnepségen, 
melyet az idén is egybekötöt-
tek az Új Kenyér Ünnepével, az 
idényhez képest meglepően so-
kan jöttek össze, többen mint 
eddig bármikor. A rendezvényt, 
mint mindig, ezúttal is kötetlen 
társalgás követte.



Választások 2016

Juhász Sándor
Juhász Sándor Pélmonostoron 

született magyar iparos család-
ban 1954-ben. Általános iskolai ta-
nulmányait Pélmonostoron vé-
gezte az 1960-as években, a gim-
náziumi érettségit követően pe-
dig az újvidéki Természettudomá-
nyi Egyetemen tanult, ahol föld-
rajz szakon diplomázott 1979-ben. 
Pályája kezdetén az Eszéki Köz-
ség hivatalnoka, 1988-tól az Eszé-
ki Népfőiskola munkatársa, 1996-
tól pedig pedagógusi pályára lé-
pett és a Pélmonostori Közgazda-
sági Középiskola földrajztanára-
ként ténykedik egészen 2014 tava-
száig, amikor a horvátországi ma-
gyarság parlamenti képviseletét 
veszi át. Nős, két gyermek atyja. 
Alapító tagja az 1997-ben megala-
kult Pélmonostor Magyar Kultúre-
gyesületnek, amelynek 1999 óta 
elnöke is egyben. 2002-től pedig 
több mandátumon keresztül meg-
szakítás nélkül a Magyar Egyesü-
letek Szövetségének elnöke. A 
honvédő háborút követő időszak-
ban Pélmonostor Városi Tanácsá-
nak tagja immár harmadik mandá-
tumban. A MESZ elnökeként tag-
ja a Horvát-Magyar Kisebbségi Ve-
gyes Bizottságnak, úgyszintén a 
Magyar Állandó Értekezletnek és 
a Kárpát-medencei Magyar Képvi-
selők Fórumának. Számos közéle-
ti szerep betöltése mellett 2014-től 
a horvátországi magyarság parla-
menti képviselője. 

Juhász Sándor, a Magyar Egyesületek Szövetségének parlamenti 
képviselőjelöltje, beszélgetésre hívja a zágrábi magyarokat szept-
ember 3-án 19 órai kezdettel  a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör 
(Zagreb, Martićeva 8) nagytermébe, melyet a Kör kérésére rendel-
kezésére bocsátott.

Értesítés



Választások 2016

Jankovics Róbert
A Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Szövetsége ügy-
vezető elnöke, 41 éves, nős, 
Pélmonostoron él, számítástech-
nikai mérnök. Anyanyelvi szinten 
beszél magyarul és horvátul, de 
ugyanez elmondható angol nyelv-
tudásáról is (a cambridge-i egye-
tem nyelvvizsga-bizonyítványával 
rendelkezik). 

1997-ben alapító tagja a 
Pélmonostor Magyar Kultúregye-
sületnek, 1999-ig a szervezet el-
nökségi tagja. 1999-ben alapító 
tagja a HMDK pélmonostori szer-
vezetének, máig alelnöke.

2002-től az Eszéken működő 
Magyarigazolvány-iroda vezetője.

2003-tól a laskói magyar álta-
lános iskola informatikatanára. 
2003-tól a HMDK országos szerve-
zetének titkára, 2010-től ügyveze-
tő elnöke

2003-2006: az Eszék-Bara-
nya megyei Magyar Kisebbségi 
Önkormányzat titkára, 2006-tól 
2008-ig elnöke (az új összetéte-
lű önkormányzat 2007-ben újra-
választotta). 2003-tól 2007-ig tag-
ja Pélmonostor város magyar ki-
sebbségi önkormányzatának. 

2008-tól Eszék-Baranya megye 
magyar kisebbségi önkormányza-
tának küldötte az Országos Ma-
gyar Koordinációban. 2005-től 
Pélmonostor város elöljáróságá-
nak a tagja, 2009-től Pélmonostor 
Városi Tanácsának tagja. 

Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Kö-
zösségének képviselőjelöltje szeptember 3-án 12 órakor a zágrábi 
Bundek-tónál tartandó Magyar Pikniken mutatkozik be, melyet a 
szigetvári csata 450. évfordulójára szervez Zágráb Város 11 órai kez-
dettel. 

Értesítés
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Megjelenik havonta, 800 példányban

A zágrábi magyarság több mint két évtizede él a horvát állam kisebbségek 
neveléséről és oktatásáról szóló törvény által adta lehetőséggel, melynek kö-
szönhetően a város területén működik egy magyar óvodai csoport a „Potočnica” 
óvodában, kéttannyelvű alsós tagozat az Ivan Gundulić Általános Iskolában, va-
lamint általános iskolai anyanyelvápoló csoportok az előbb említett iskolában és 
középiskolás anyanyelvápoló csoport az I. gimnáziumban. 

Minden érdekelt szülő, nagyszülő bővebb információt a fenti oktatási lehető-
ségekről a Tanács telefonszámán (098/484974) kaphat meg.

TÁJÉKOZTATÓ

Augusztus 21-én a Tanács küldöttsége a Franjo 
Prstec plébánost leköszönő miséje után oklevélben 
részesítette, megköszönve az eddigi segítséget a ma-
gyar hívők nevében.

Mit ettek a régiek?Oklevél 
mons. Prstecnek

Zágrábi magyarok is felléptek a vrboveci „Kaj su jeli 
naši stari” 36. turisztikai és gasztronómiai rendezvé-
nyen, amelyen bemutatták a Székelyföldön kedvelt, 
de Horvátországban még teljesen ismeretlen kürtős-
kalácsot.


