
A bosznia-hercegovinai magyarok kétnyelvű folyóirata 
Dvojezični časopis bosanskohercegovačkih Mađara 

 
 
 

 
Pósa  Krisztian (Poša  Kristian)  ambasador Republike Mađarske posjetio je 

udruženje „Magyar Szó” 
Megemlékeztünk az 1956-os forradalomról a  bosznia-hercegovinai 

magyarok 5. találkozóján, Tešanjban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. broj, novembar(studeni) 2019. godine/13. szám, 2019. novembere 

A szarajevói és a Banja Luka-i  
magyarok Kárpát-aljára látogattak 

 
 

Dr. Makkai Béla docens, 
budapesti történész, Banja 
Lukaban tartott előadást a 

bosznia-hercegovinai 
magyarok történelméről 

Smotra stvaralaštva nacionalnih manjina u Banjaluci, 
gostovanje plesnog  ansambla “Kiscimbora” Kulturnog društva “Petőfi 

Sándor” iz Bečeja 

25 godina HUM-a 
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Kedves Olvasó! 
 Az Új Dobos folyóiratunk 13. számát is sikerült kiadnunk. Legtöbbször hasonló mondattal kezdjük a 

 hatja.  Új Dobos 
nyomtatását  ma  
tartozunk a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának,  Bethlen 

-nek és Banja Luka Városnak. A Vajdasági Magyar  is 

  mindenkinek!  
Egyesületeink  

folyóiratra   járó -
 a    

 az  Igy sajnos 

mellett is.  
  A bosznia-  össz    Tešanjban 

 ói HUM egyesü . Ezeken a találkozókon már hagyomá-
-  Ebben az 

 Banja Lukaban a 7 m. 
Emellet -i  egyesület  tagja Ukrajinába is ellátogatott. 

Minden  
nysorozat -

ezt Magyarországnak.     
 támogatása   

Programa a befejezte 
g Banja Lukaban  Fekete Tamás   

 Váradi Tünde. 
 !   

 

  
om    jer 

 koji mogu uticati na   „ÚJ Dobos“-a i rad naših 
udru  danas bilo bi teško zamisliti bez m sekretarijatu za 

„Bethlen  L  i Gradu Banja Luke. 
 na našu  molbu i dalje nam   

ni M  
! 

a udru  rade i za 
su dostigli  sa tim  

 da za  broj 
i godišnje  

  Peto o    
i 

godišnjicu   m og  oslobodila  rata  io se 
7. urs neki -a i

u iz Banja Luke dileme  nisu bila izr a u 
e sedmice kulture su bile  

! 

 Dora Fülöp  
 u Banjaluci  Tamás Fekete . U 

 Tünde Váradi šnjem 
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Közeleg az év vége és a banjalukai 
Magyar Szó valamint a szarajevói 
HUM egyesületek közös folyóiratának 
ezévi száma is elkészült. A mostani 
szám, akárcsak az eddigiek, 
megelégedéssel tölt el minket, mivel a 
magyar nyelv írött formában is 
megjelenik   nem csak  beszédben. A 

 
újból, hanem néhány szót szólok 
megvalósításáról a múlt ban.  

A nyelvoktatás valamint a kultúra és szokások ápolása 

Sándor Program keretein belül valósul meg, amelyet  a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság támogat. Segítik 

, úgy anyagilag, mint 
ösztöndíjasok kiküldésével, akik mindenben nagy 
segítséget nyújtanak az egyesület munkájában. 

Vendégeink is voltak sokan. A Buzás 
akik lektorként segédkeznek folyóiratunk szövegeinek 
javításában. 
magyar helyesírásról, meg az írásban elkövetett 
leggyakoribb hibákról a 
irodalmi est kerültl megrendezésre Fehér Illéssel, 

és alkalmunk volt megismerni a Banja Luka-i 
Fehér Illés fordított le. 2018-ban 

 volt az   
A tanulmányi út az anyaországba -Budapestre, Szent 
Endrére és Egerbe-  

szokások megismerését. Szavakkal el sem mondhtaó, 

felejthetetlen emlékekkel. A határokon  

sok új embert és egyesületet ismerhettünk meg. 
Ugyanabban az évben  léptünk kapcsolatba a csantavéri 
Mendicus tamburazenekarral, akik eljöttek Banja Lukába, 
hogy itt a Nemzeti Kisebbségek Tevékenységeinek 
Szemléjén képvislejék a magyarságot. Idén viszont 
Ób
Kultúrkör, akik szintén felléptek a Baqnja Luka-i Nemzeti 
Kisebbségek Tevékenységeinek Szemléjén, valamint 
Prnjavorban a Nemzeti Kisebbségek Fesztiválján.  

Fontosnak tartom kiemelni a magyar nemzeti ünnepeink 
közül az 1956-os forradalomra való a megemlékezést ami 
már  tradicióvá vált. A két egyesület  -a szarajevói HUM és 
a Banja Luka-i Magyar Szó-, valamint Magyarország 
Nagykövetsége és az EUFOR magyar katonáinak képvis  
együtt emlékeznek meg az 1956-os eseményekr . Ezek a 

 
Pósa Krisztián lett a bosznia-hercegovinai magyar 
nagykövet, ezúton gartulálunk neki, és sok sikert kívánunk 
a munkához!  
És végezetül mint mindíg, szeretném felhívni a lakosok 
figyelmét, amennyiben valakit érdekelnek az egyesület 
tevékenységei, nyugodtan keressen fel minket és 
csatlakozzon hozzánk. 

Irén,
a Magyar Szó elnök asszonya 

EGER

,

-
n



5 

 
-

- .
, ,

.

, z ,

.

,
, i

,

.

,

, . 2018

,

R

,

,
,

.
il

r ,

- - ,

–

       
Irena Milivojevi

predsjednica „Magyar Szó“-a 

Foto: Fülöp Dóra 

Fehér Illés irodalmi estje 

Kulturni krug Petefi Šandor 

-  
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Sokat gondolkodtam azon, hogy felsorakoztassam-e egyesületünk tevékenységeit az elmúlt egy 
évre visszatekintve. Minden fontos esemény  részletes beszámoló került fel képekkel 
illusztrálva a Facebook-oldalunkra és a honlapunkra Fülöp Dóra,  Váradi 
Tünde által. Azok számára azonban, akik mégsem követik az elektronikus médiát, felvázolom a 
HUM munkáját. 

2018. 11. 10. – 25 éves fennállását 
ünnepelte a HUM Magyar Polgárok Egyesülete, 

www.szarajevoimagyarok.com honlapon vagy a 
Facebookon, a 
Sarajevu oldalon. 
2018. 11. 15.  – VIII. Magyar Diaszpóra Tanács ülése, 
Budapest – melyen évek óta rendszeresen részt veszek. 
2018. 12. 05. – Mikulás-napi „Kakaóparti” gyerekeknek, 

edtünk egy 
kis jelképes Mikulás-csomaggal. 
2018. 12. 16. – Családi összejövetel karácsony és újév 
alkalmából. 
2018. 12. – 2019. 01. – Humanitárius akció, tárgyak és 

Dóra szervezésében. 
2019. 01. 22. – A magyar nyelv bemutatása a Nemzeti 
Kisebbségek Nyelve Napján. 
2019. 02. 09. – 
gyerekeknek az egyesület helyiségében. 
2019. 02. 21. – A II. Hétvégi Magyar Iskolák találkozóján 
Juhász-Pasity Éva vett részt Budapesten. 
2019. 03. 18. – „Tavaszváró a magyarokkal” a budapesti 
Égtájak K , vala-
mint a HUM közös szervezésében. Fellépett a füleki 
(Felvidék) Rakonca Néptáncegyüttes is, és együtt 
ünnepeltük március 15-ét, nemzeti ünnepünket. 
2019. 05. 17–20. – A Rákóczi Szövetség támogatásával a 
Banja Luka-i és a szarajevói fiatalok ukrajnai látogatása. 
2019. 05. 22. – Táncház gyerekeknek. 
2019. 05. 27. – 
alkotásait bemutató fotókiállítás ünnepélyes megnyitója a 
HUM és a cseh nemzeti kisebbség egyesületének, 
besedának a jóvoltából. 
2019. 06. 04. – A nemzeti összetartozás napja. 
2019. 06. 08. – Elbúcsúztattuk Fülöp Dórát, s ezúton 
szeretnénk hálánkat kifejezni a kétévnyi odaadó 
munkájáért. Rendkívüli ötletekkel, kreativitással és 
számos tevékenységgel gazdagította az egyesület életét. 
Még egyszer nagyon szépen köszönjük, Dóra. 
2019. 09. 14. – 

Sándor Program új ösztöndíjasát, Váradi Tündét, aki már 
most tanúbizonyságot tett arról, hogy nagyon jól 
beilleszkedett a közösségbe, és lelkiismeretesen elvégzi feladatait. 
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2019. 09. 20. – Állatterápia gyerekeknek, az Állatorvosi 
Egyetemmel közös szervezésben létrejött program. A 
gyerekek megismerkedtek az állatokkal, megetették s 
megsi , 
került. 
2019. 10. 05. – -i Magyar Szó és a HUM 

szervezésében. 
2019. 10. 22. – Az 1956-os magyarországi forradalom és 

, fellépett  (klarinét) és 
Ivan (zongora). 
2019. 10. 24– 27. – A Kárpát- émia keretén belül, Erdélyben. 

sszabb lett a lista. 
S  Magyar Kormánynak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

.-nek, amelyek egyéb segítséget kap nk 
 

 
, , és egyben a 

i  
Mindez melle a 

 
, tte szervezünk egy-egy eseményt, sok-

azonban mindezt elfelejtj
-

fennma  
Köszönjük,  jaink megszervezését, 

 
Foto:Fülöp Dóra Irma, 

a HUM elnök asszonya 

inde Varadi  i 
-  

10.11.2018. - 
– 

 

 
u Sarajevu.

.11.2018. - 

- – na

zovali

16.12.2018. - 

12.2018 i 01.2019. -

22.01.2019. -
.

- 
 

Foto: ministerelnök.hu 
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09.02.2019 - 
 

21.02.2019. - 
 

18.03.2019. - - 

 
17.- - 

- 
- 

-

04.06.2019. - 
08.06.2019 – – 

14.09.2019. - –

20.09.2019. – – 
 

- -

22.10.2019. - 

24.-27.10.2019. - 

-

 

 

 

 

                                                                           Irma  , 
Foto:Fülöp Dóra, és a képeken kiírtak                                                                                 pr -  

Prevela: Tünde Váradi 

Foto: Fekete Tamás 
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Pósa Krisztián úr, Magyarország szarajevói nagykövete 2019. november 12-

  

 

Krisztián n

 
n nagykövet további sikeres 

                                  Tóth Bojnik László

12. novembra  
Kristian Poša (Pósa Kristián), m

, .  i njegove , 
 (    i  , 

 sa inostranstvom,  Saveza ena 
 -a,  (   i 

aš  ( ,   (  Kako je nastava 
jezika   i i a  

Magyar Szó -a  gost  aktivnostima Kristian Poša 
  , kako nastaviti   aktivnosti oko 

va   je, se a  aktivno   agati . 
 Kristian Poša 

   og jezika. je ,  nove 
e za razgovor.                                                                                                                      Laslo Tot Bojnik 

Prevela: Nevenka Tot Bojnik 

Elbúcsúztunk Fülöp Dórától 
Szerény ünne  keretében 2018.  29-én  kában    a   Program 

. Dóra 2017/18   ában és Szarajevóban is        
  Így Dóra még egy évet  a szarajevói magyaroknak   nyár   

 Szarajevóban is, és  a    is a   
„

 – 
Köszönjük mi is Fülöp Dórának a kétévi önfeláldozó munkát! 

Tóth Bojnik László 

Oprostili smo se od Dore Filep 

 
2  

.    je novog 

ovog jeta je  
a 

-

. " Hvala, Dori Filep za dvije godine samopo-
 rada!                                                                                                 Laslo Tot Bojnik

Fotó:Karagics Dusko
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2018. november 10-én, komoly  mellett tartotta 
   a  HUM 

Magyar Polgárok  A  vendég   meg ekell 
 a   a  b -  

  t      
EUFOR  NATO magyar  a  A múltat 

    olyan     
vettek   mára ugyan már   

 a     
    marad  

-

-

 
-

 
 

. Ennek a 
– 

út nem lévén – 

    
-

 
 

alatt megtett – 

 

-

 

 

-

á
   ék meg a HUM 
gét E

Band 
 

marha - et  a  Magyar  a   
 e  . 

  Fülöp Dóra 
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10.

-

a

-
–

a

–

–

á Á

-

-
-

Dóra Fülöp
Preveli:Kornelia Szabó-
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Megtartotta évzáró  a Magyar Szó, a Szerb  
Magyarok  Szó  az   ,  

  az Új      A  egyben 
       az  

   
  6-án    a Banja -  

  Ezen az   az  15  
 A      a  Magyar 

  Márton      
  , Franjo Rover, a   

 e ,   az   az 
EUFOR        az 

  a  HUM    
Márton   az ,  az  

,        a  

Az  18 -kor  az   tagja,  
   Irén, az    

   az   -  
 Ezt követte       tagja 

az  Utána Tóth   az   vette 
át a   az Új       

  az  történet  2006 óta  az  e  a 
,  én   a  a  Nagy   a 
   ereje  A két  – a HUM  a 

Magyar Szó –   jön  a  Az   
 Fehér   játékát  a  

Sor  az    A Magyar Szó e  
         

   Az    a  
  a    

  15   
Az     várta a  Nagyon jó 

    be az évzáró  
Fekete Tamás 

 je završna     “Magyar   
je  o   o  a  je   
novog   “Új  Ovaj  je     

    15    
  je      Banja  Ovo 

je     to 15   
      Márton (Marton   kao

        
  Franjo Rover  Saveza  

        
EUFOR-a na        

   -a  
 Márton je     na  

  još  
 je        je   an

     je Irena  
   govor o    “Magyar -a  

   Nakon toga      na
  je  Tot  (Tóth    

  o     “Új 
  je  je to  za    

      a ovaj broj je    U 
   je    Feher (Fehér 

     “Magyar    je 
       za  

  „Magyar   je          Saveza  
 za    

     je              
Tamaš Fekete 
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Mint minden évben, így 2019-ben is megrendezésre került a Kárpát-medencei Kulturális Fórum a Vajdasági Magyar  
Szövetség és a Vajdasági Magyar  Intézet szervezésében, Zentán. A fórum január 25-én 16 órakor vette kezdetét. A 
rendezvényen a bosznia-hercegovinai magyarok képvisel  is jelen voltak, a szarajevói HUM, valamint a Banja Luka-i Magyar Szó 
Egyesület; az anyaországból  állami szervek, valamint a más régiók szervezeteinek  is. 
A fórumon, melynek a Zentai Magyar Kamaraszínház adott otthont, beszámolók hangzottak el a 2018-as év  valamint a 
2019-es évre vonatkozó  Az  Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért  
államtitkára, Kárpáti Árpád, az NMI  Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kiemelt Programok Igazgatóságának  mgr. 
Hajnal , a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Kelemen László, a Hagyományok Háza  voltak. 
Ezt követte a magyar kultúra napjának központi ünnepsége. Az  közönséget és a díjazottakat az újvidéki Kapisztrán Ferences 
Ifjúsági Kórus köszöntötte erre az alkalomra összeállított koncertjével. A központi rendezvény szónoka Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért  államtitkár volt. Az ünnepség a  Ház színháztermében volt, melynek keretében adta át a Vajdasági 
Magyar  Szövetség Magyar Életfa díját Németh Mátyás  Vendel Gyöngyi karnagynak, Beszédes Margit 

 és Kónya Sándor néprajzkutatónak. Plakett elismerését N. Czirok Ferenc -írónak, Pásztor József színjátszó-
 Tóth Ugyonka Frigyes   Szabó József helytörténésznek és Varga   

valamint Aranyplakett kitüntetését Németh István népzenekutatónak. Továbbá kihirdette a Vajdasági Szép Magyar Könyv pályázat 
eredményét is. 
Az ezt   Kárpát-medencei  Kerekasztalra került sor. Ennek célja a Kárpát-medencei magyar 
szervezetek szorosabb  Itt minden részt vev  szervezet prezentálta múlt évi munkáját, és az egyesület terveit a 

 évre.  Irén, a Magyar Szó egyesület elnök asszonya is bemutatta az egyesület eddigi eredményeit, és kitért az 
  terveire is. A zentai összejövetelen sok tapasztalattal lettek gazdagabbak a k, új ismeretségek 

köttettek, és  a régiek. 
.                                                                                                                                                                                           Fekete Tamás 

Kao svake godine i 2019-e je  Kulturni forum ra Karpatskog bazena u organizaciji Saveza za kulturu 
   i Zavoda za kulturu   u Senti. Forum je  u 16  25-og januara. 

Pored  organizacija iz   i  organa i organizacija iz matice, bili su prisutni i predstavnici  
iz Bosne i Hercegovine,  “HUM” iz Sarajeva i “Magyar Szó” iz Banja Luke. 

 su  u Kamernom pozorištu u Senti, gdje su  izlaganja o uspjesima iz 2018. godine i o planovima za 
2019. godinu. Govore su ali Potápi Árpad János,  sekretar  za nacionalnu politiku  Kárpáti Árpád, 
direktor kulturnog instituta NMI, mr. Hajnal  predsjednik Nacionalnog savjeta  i Kelemen László, direktor 

 Tradicije”. 
Poslije  govora je slijedila centralna  povodom Dana  kulture. Na  su podijeljena 
priznanja i nagrade, a  pored toga publika je mogla  nastup omladinskog  “Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórus” iz 
Novog Sada.  je  u pozorišnoj sali  kulture u Senti. Zavod za kulturu   je 
podijelio nagrade za  djelo. Nagrade su dobili  Mátyás fotograf, Vendel Gyöngyi dirigent, Beszédes Margit 

  i Kónya Sándor etnograf. Plaketu su dobili N. Czirok Ferenc pisac-pjesnik, Pásztor József glumac-reditelj,  
Ugyonka Frigyes   Szabó József,  i Varga   u kulturi. Zlatnu plaketu je dobio  
István etnograf. 

 dan je  okrugli sto  Karpatskog bazena. Cilj okruglog stola je bio, da se ljudi iz  regiona bolje 
 upoznaju radi  bolje saradnje. Tu su prisutni izlagali o svojim aktivnostima u prošloj i planovima za  godinu. 

 i Irena  predsjednica “Magyar Szó”-a je prezentovala  iz 2018. godine i iznijela planove za 
2019.godinu.  su postal bogatiji sa iskustvima iz Sente, stara poznanstva su obnovljena a nova su  

Tamaš Fekete 
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-
-

 
 

Nakon gostovanja i nevjerojatnog uspjeha   narodnog ansambla, u Banja Luci je gostovao  još jedan an-
sambl iz Budimpešte, „Budapest Jazz Orchestra“. Recimo odmah na  ovog izvještaja: sa ne manje uspjeha. 
Što  o orkestru  na internetu? 
Osnovan je 1998. godine, a  nastupa sa 17 ara.   su i jazz umjetnici, nastavnici  akademi-
ja. Njegovi solisti su Kati Volf (Wolf Kati), Tibor   (Kocsis Tibor) i Levente  (Csordás Levente). „Budapest Jazz Or-
chestra“ je jedan od najpopularnijih big bendova u  Godinama izvode sving muziku koja je prepoznata na svjetskom 
nivou, kao i gotovo sve   Ovi svjetski priznati  upustili su se u ambiciozan projekt  pjesama 
kultne grupe „Queen“ u  stilu. Ideja, koja je prvo   dugogodišnji je san  bubnjara ovog orkestra,  
Madaia (Madai Zsolt). Big bend svojim em njihovih kompozicija je oduševio   ljubitelje popularne, a  i  muzike. 
Na otvaranju koncerta prisutne je pozdravio i ambasador  u Bosni i Hercegovini, gospodin Kristijan Poša (Pósa Kriszt-
ián). Nakon  kompozicija, kao što su  „I Want to Break Free“, „We Are the Champions“  publika u prepunoj 
Koncertnoj sali Banskog dvora nije  ostala ravnodušna, pa je   aplaudirala, a oduševljenje je preplavilo sve prisutne. Opet 
smo  nevjerovatno    Hvala big bendu „Budapest Jazz Orchestra“, hvala organizatorima, Ambasadi  u 
Sarajevu i Banskiom dvoru, kulturnom centru Banja Luke, što su nam  ovaj vrhunski kulturni  

Laslo Tot Bojnik 
Prevela:  

 Banja Luke   dugotrajnim aplauzom 
su se zahvalili  za  nezaboravno   koje je   

 narodni  ansambl.   i nakon "bis"-a,  i 
 binu dupke punog  Narodnog  pozorista Republike 

Srpske su napuštali  uz višeminutni aplauz.    
Šta još  Starija     Repub-
like Srpske, „Magyar Szó“, rekla je na kraju priredbe piscu 
ovog teksta: -  plesna grupa je probudila moje emoci-
je...ponosna  sam što sam  

 sam mnogo pohvala i od naših poznanika i prijatelja, koji 
nisu  ali i jednu šaljivu  zahvalu  meni:-Hvala 
Laslo što si   pa sam tako  i ja prisustvovala 
ovoj  predivnoj  

  je otvorio gospodin Kristian Pósa, ambasador ske 
u Sarajevu.  se ovih dana  Bosni i Hercego-
vini, u okviru  kulturnih sedmica, da iskrenim, 
srcem ponudi  svoje kulturno blago ", rekao je  ostalog.
Nakon otvaranja, publiku je ponio  tok  plesa i narodne
muzike. Prisutni su mogli  u sat i po dugom neprekidnom
programu. Kako je moja supruga rekla: - Nastup 
narodnog   ansambla bio je“ praznik za  i za uši“.
Iskreno se zahvaljujemo Ambasadi i Narodnom pozorištu Re-
publike Srpske u Banja Luci za organizovanje ovog nastupa, ali
prije svega   narodnom ansamblu za ovo
prekrasno 

Laslo Tot Bojnik 
Prevela:  

Kristian Poša (Pósa Kristián), 
Ibrahim , dir  21. januara 

2019. a ji  
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 u regionu, su malo 

 

 
 

 
•

bila

•

- istinita

•
Maladype pozorišta, pod nazivom 

 
•

•

•

•
•

elementima moderne pokretne

- ,

Fülöp Dóra 
Prevela  

Plesna grupa  u Banja Luci 
Kako   o       
ka)?     na      Pap 

  (Papp       Pap 
  (Papp          

          
         od 

           
      o       

kako       o   
 narodnog     

    od       
   Na       

 a          
   (Pósa    o 

        da   
          

            da 
        brzog 

Na         
 na  a     rado     Na 

       sa  
 o  

Od       za    
    za         

    

Laslo Tot  
Prevela: Nevenka Tot Bojnik 

Sa nastupom 
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Magyarország Szarajevói Nagykövetsége 2019. február 7. és május 9. között nagyszabású kulturális 
programsorozatot rendezett. A Magyar Kulturális Hetek keretében tíz bosznia-hercegovinai 

-hercegovinai programsorozat 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósult Nyugat-Balkáni Évad része volt. 

bosznia-hercegovinai nagykövete a januári 
sajtótájékoztatón kiemelte: „A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium a térség hat országában 
– -

és Szerbiában – 
decembere között kulturális heteket. 

térségben nem volt még példa.  A gazdag 

Magyarország fontosnak tartja déli 

barátként tekint rájuk (…). Ugyanakkor 
Magyarország és a magyar nemzet kulturális 

-

tekintünk.” 

Szarajevói Téli Fesztivál Magyarországot 

Kulturális Hetek és a fesztivál közös 
megnyitóján – melynek a Szarajevói Nemzeti 
Színház adott otthont – a Magyar Állami Népi 

– 
mellett – 

a magyar rendezvények központi szerepet 
játszottak Bosznia-Hercegovina kulturális 
életében. 

Mostarban és Banja Lukában is hatalmas 
sikert aratott) még olyan kisebb-nagyobb 

 
• „Budapesti mesék” névre keresztelt

 mely Kinszki Imre és Kaiser Ottó 
fotóiból összeállított párhuzamos tárlatán

• - Semmelweis Ignác igaz

otthont
• -
• starban
•

Hosszan tartó vastapssal, állva köszönték meg a Banja Luka-i 
polgárok a Magyar Állami Népi Együttesnek a felejthetetlen 
fellépést. A ráadás után is több percig tartó taps kíséretében 
vonultak le a táncosok és a zenészek a zsúfolásig megtelt Szerb 
Köztársaság Népszínházának színpadáról. Mit mondjunk még? 
Egy  hölgy, aki tagja a Szerb Köztársasági Magyarok 
Egyesületének, a Magyar Szónak, a  nyilatkozta az 

 végén e szöveg írójának: „A Magyar Állami Népi Együttes 
felébresztette érzelmeimet... Büszke vagyok arra, hogy magyar 
vagyok!” 
A nem magyar ajkú  barátaink is elragadtatással 
szóltak a  rengeteg  szó hangzott el, de egy 
nekem szóló tréfás köszönet is: „Köszönöm, László, hogy magyar 
vagy, és így részt vehettem ezen a csodás estén!”  
Az estet Pósa Krisztián úr, Magyarország szarajevói nagykövete 
nyitotta meg. „Magyarország ezekben a napokban, a Magyar 
Kulturális Hetek keretében, Bosznia-Hercegovina felé fordul, hogy 

 tiszta szívvel kínálja fel kulturális kincseit!” – mondta 
többek között. A megnyitó után a közönséget  a tánc, a 
népzene csodálatos folyama. Másfél órás szakadatlan  
élvezhettek a  Ahogy a feleségem mondta: „Szemet 

 a fülnek muzsikaszó volt a Magyar Állami Népi 
Együttes fellépése.”  

 köszönjük a nagykövetségnek és a Banja Luka-i Szerb 
Köztársaság Népszínházának a szervezést, de  a 
Magyar Állami Népi Együttesnek ezt a  estét. 

Tóth Bojnik László
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• A Budapest Jazz Orchestra, Magyarország egyik legelismertebb big bandjének „Queen jazz”
koncertje Szarajevóban és Banja Lukában

• Pécsi nap Tuzlában
• A Fricska táncegyüttes dinamikus

elemeivel. Fellépéseik hatalmas sikert

Szarajevóban és Banja Lukában egyaránt.

rendezvénysorozat záróprodukciójára
május 9-én, Szarajevóban került sor. A

sztrák-
Magyar Monarchia legimpozánsabb
épületeként méltó helyszínt biztosított
arra, hogy vendégül lássa mindazokat,
akik figyelemmel követték Magyarország
kulturális programjait Bosznia-

Fülöp Dóra 

                                  

Mivel is kezdjem a Fricska tánccsoport Banja Luka-i 
fellépésének beszámolóját? Legjobb mindjárt az 
elején tudatni: a Fricska táncosai, név szerint Papp 
Gergely Bálint, Moussa Ahmed és Papp Máté Bence, 
a három rokonszenves fiatal fellépése minden 
tekintetben fölülmúlta a Banja Luka-i Egyetemi 
Színházban megjelent közönség várakozását. A mai 
video- és filmtechnológia számtalan illúziót alkothat, 
de néhány méterrel az   nézni a 
hihetetlen ügyességet, gyorsaságot, az egészen 
más! De nemcsak  sportról van szó a 
Fricska táncaiban, hanem – ahogy maguk a 
tánccsoport tagjai is hangsúlyozzák – a magyar 
néptánc  bemutatásáról, attraktív koreográfia 
segítségével. 
A táncbemutató két tízperces  állt. Fergeteges 
ritmusban táncolt a csoport. A közönség kezdetben 
elképedve nézte a gyors táncot, majd ütemes tapssal 
kapcsolódott be az  A két rész között Pósa 
Krisztián úr, Magyarország bosznia-hercegovinai 
nagykövete üdvözölte a közönséget, és bemutatta a 
Fricska táncegyüttest. Elmondta, hogy ezt a 
bemutatót is Magyarország Szarajevói 
Nagykövetsége szervezte a Magyar Kultúra Hete 
Bosznia-Hercegovinában rendezvénysorozat 
keretében. Hangsúlyozta, hogy a Fricska tánccsoport 
világbajnok a gyorstánc egyik kategóriájában. 
A táncbemutató befejezésekor a közönség hosszan 
tartó tapssal ráadást is kikényszerített a táncosoktól, 
akik fáradtságuk ellenére örömmel tettek eleget a 
közönség kívánságának. Az  végén néhány 
fénykép is készült a jelen  elragadtatott, lelkes 
közönséggel. 

 köszönjük a Fricska tánccsoportnak a Banja 
Luka-i emlékezetes szereplést, Magyarország 
nagykövetségének és az Egyetemi Színháznak pedig 
a szervezést.                               Tóth Bojnik László 

A Magyar Állami Népi Együttes vendégszereplése és  sikere 
után még egy budapesti együttes, a Budapest Jazz Orchestra 
vendégszerepelt Banja Lukában. Mindjárt e beszámoló elején hadd 
állapítsuk meg: nem kisebb sikerrel. 

Mit olvashatunk az  az interneten? 
1998-ban alakult, leginkább tizenhét tagú az együttes. Tagjai közt 
vannak  zeneakadémiai tanárok. Szólistái Wolf 
Kati, Kocsis Tibor és Csordás Levente. A Budapest Jazz Orchestra 
Magyarország egyik  nagyzenekara. Évek óta 

 van a világszerte elismert szvingzene, valamint szinte 
minden  Ezek a  zenészek ambiciózus 
projektumot indítottak, hogy a Queen kultikus együttest számai 
dzsessz stílusban játsszák. Ez a projektum, ami  hallásra 
furcsának  a zenekar dobosának, Madai Zsoltnak régi álma. A 
nagyzenekar a Queen-kompozíciók  stílusával a 

 zene és a dzsessz közönségét is  
A koncert  a  üdvözölte Pósa Krisztián úr, 
Magyarország bosznia-hercegovinai nagykövete. Elmondta, hogy ezt 
a koncertet is a Bosznia-Hercegovinában megrendezett Magyar 
Kultúra Hetei keretében szervezték, amely február 7-  május 9-éig 
tartott tíz bosznia-hercegovinai városban, összesen 23 programmal. 
A Banski dvor zsúfolt koncerttermében az I Want to Break Free, a We 
Are The Champions és a többi szám elhangzását  a Banja 
Luka-i közönség nem maradhatott közömbös, mindenki állva, 
lelkesen tapsolt. Ismét páratlan élményben volt részünk. Köszönjük 
ezt a Budapest Jazz Orchestra nagyzenekarnak, a  
Magyarország Szarajevói Nagykövetségének és a Banja Luka-i 
Banski dvor kultúrközpontnak, hogy  tették ezt a rendkívüli 
eseményt. 

Tóth Bojnik László 

A Magyar Szó egyesület tagjai a Fricska tánccsoporttal 
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A Magyar Szó egyesület megköszönte Prijedornak 
az anyagi támogatást 
2018. október 20-án és 21-én a Kozarán  Mrakovicán a Bosznia-Hercegovinában 

 és dolgozó magyarok megtartották hagyományos évi találkozójukat. A két 
bosznia-hercegovinai magyar egyesület (a Banja Luka-i Szerb Köztársasági Magyarok 
Egyesülete, a Magyar Szó és a szarajevói Magyar Polgárok Egyesülete, a HUM) tagjai 
mellett az összejövetelen jelen volt a Magyar Köztársaság Nagykövetségének  
beosztott diplomatája, Angyal Ágnes kíséretével, valamint az EUFOR magyar 
egységének  Már beszámoltunk  az , ezt a cikket az olvasó 
megtalálhatja honlapunkon az Új Dobos 12. számában. 
A  a Magyar Szó egyesület, már tavaly Mrakovicán szerette volna 
megtartani ezt a találkozót, de ez pénzhiány és  szervezési problémák miatt nem 
valósult meg. Nevezetesen a hosszú út és a szarajevói egyesület  tagjai, de a 
gyermekek miatt is – a budapesti Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatás 
mellett – egy éjszakára kellett volna szállást biztosítani körülbelül húsz  számára. 
Ezt a problémát Prijedor városa, valamint a Prijedorputevi a. d. Prijedor és a prijedori 
Mladost Sportcsarnok anyagi támogatásának köszön  oldottuk meg. Ily módon 
a Banja Luka-i Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének, a Magyar Szónak végül 
is sikerült megszerveznie a bosznia-hercegovinai magyarok évi találkozóját a 
Kozarán, a Szerb Köztársaság területén. 
Ezt a támogatást a Magyar Szó egyesület nevébena a prijedori tagok –  
Anna és Tóth Bojnik László –  oklevelek átadásával hálálták meg Milenko 

 polgármester úrnak, Radenko Crnogoracnak, a Prijedorputevi a. d. 
igazgatójának, valamint Darko Stojanovi , a Mladost Sportcsarnok igazgatójának. 

Tóth Bojnik László

 „Magyar Szó“ se 
zahvalilo Prijedoru na materijalnoj 

podršci 
Prije godinu dana,  20. i 21. oktobra 2018.godine  je na Mrakovici, na 
Kozari, tradicionalni godišnji sastanak svih  koji  i rade u Bosni i 
Hercegovini. Pored  dva   u Bosni i Hercegovini 

  Republike Srpske „Magyar Szó“ iz Banja Luke i  
  „HUM“  iz  Sarajeva), na skupu je prisustvovala zamjenica 

ambasadora Republike   Agneš (Angyal Ágnes) sa pratnjom i 
predstavnici  jedinice EUFOR-a. O ovom  smo  pisali  i taj 

   na ovoj našoj web-stranici. 
Organizator,  „Magyar Szó“ je još 2017. godine planiralo realizovati ovaj 
skup na Mrakovici, ali zbog  nedostatka sredstava i organizacionih problema to nije 
bilo   Naime, zbog velike udaljenosti i zbog starijih   pa i djece iz  
sarajevskog , trebalo je pored podrške -koju smo dobili iz Bethlen 
Fondacije u  Budimpešti- obezbijediti i smještaj  za jednu  za oko 20 osoba. 
Ovaj problem smo riješili  materijalnoj  koju smo dobili od Grada 
Prijedora, Prijedorputeva  a.d. Prijedor  i Sportske dvorane „Mladost“ Prijedor. Na 
taj  je   Republike Srpske „Magyar Szó“ iz Banja Luke 
napokon uspjelo  organizovati ovaj godišnji sastanak  

 na Kozari, na teritoriji Republike Srpske. 
Zbog navedene podrške   „Magyar Szó” iz Prijedora,  
Ana i Tot Bojnik Laslo, predali su zahvalnice gospodinu  Prijedora 

 Milenku, direktoru Prijedorputeva a.d. gospodinu Crnogorac Radenku i 
direktoru Sportske dvorane „Mladost“, gospodinu  Darku. 

 Laslo Tot Bojnik 
Prevela:  

Prijedor polgármestere / 
: 

 

, a 
Prijedorputevi a.d. igazgatója és 

 

, a Mladost 

igazgat
dvorane Mladost 
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Váradi Tünde vagyok, Zentán születettem a volt Jugoszlávia területén. Gyerekkorom a délvidéki 
Magyarkanizsához   Kosztolányi    
általános és  tanulmányaimat. A pedagógia  területén is 
tevékenykedtem, például  foglalkozásokat tartottam egészséges és mentálisan sérült 
gyerekek  egy általános  kerültem, ahol magyar nyelvet tanítottam 

 éven keresztül alsó és   egyaránt 
Munkaéveim során   tevékenykedtem. Számos 
konferencia, verseny megszervezése, koordinálása és értékelése adott  arra, hogy 
segíteni  magyar gyerekek és pedagógusok mindennapi nehézségeinek 

 
  évet az írországi magyar  töltöttem. Olyan közösségre 

találtam, ahol töretlenül ápolhattam nemzeti öntudatom. A 2018/2019-  
hétvégi magyar iskola és óvoda (DIÓ)  csatlakoztam. Változatos munkámmal 
elkötelezetten   magyar gyerekeket   

magyar nemzet és a nyelv értékei iránti 
tisztelet. 

 itt, Bosznia-
szeretnék megragadni minden 

 tudásom szerint megvalósítsam a  Sándor 
P  számomra, hogy 

 magyar közösség 
kulturális életéhez, és segíthetem 

  tevékenységek 
sokaságával (gyerekprogramok, magyar nyelv-oktatás, 

 
 

Váradi Tünde 
( A  honlap szövege  

Váradi Tünde (Tinde Varadi)
d

 rodnom gradu Kostolanyi a .  
  . 

 

kam  

 

 

iti svaku priliku da 
 Šandor Petefi) 

                                                         Tünde Váradi
(N ) 

Prevela:  

elkötelezetten

Fotó:Vékony Dorottya 
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Felvidéki és magyarországi vendégekkel ünnepeltek a szarajevói magyarok 

Az Égtájak Határon Túli Magyar Kulturális és Szolgáltató, az Égtájak Kulturális és Közm
-

 
 

-
 

– 
– 

 

-

– – 
 

t a 

-

 
-

-
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-és 
 

-

- -

  

 
 

 

 
Fülöp Dóra 

Fotó:Farkas József
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Posljednjih godina, u zajedni

 

zajedni

i

 

sna

-

 

-

 

 
  

!                                                                                                                Dóra Fülöp 
    Prevela:  

Sarajevski Ma  
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Banja Lukába, a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületéhez, 
a Magyar Szóhoz ellátogatott a  Sándor Program két 
ösztöndíjasa, Izsák Zoltán Sotiris  és Mitru Barbara 

 azzal a szándékkal, hogy az itt  
magyarságnak  tartsanak a magyar népszokásokról és 

, énekléssel, tánccal szí  azt. A 
tolmácsolásban a Banja Luka-i ösztöndíjas, FeketeTamás  
a segítségükre. 
A Kisebbségek  terme teljesen megtelt, nagyon 
sok  érkezett az  A közönséget az 
egyesület elnök asszonya,  Irén köszöntötte. A 

 között  a Banja Luka-
i tiszteletbeli magyar konzul, dr. 

  és a Vajdasági 
Magyar   
elnöke, Sutus Áron is, aki az 

dás  köszöntötte az 
. 

Az  a  a koporsóig 
címet , témája a magyar 
népi hagyomány és a népszokások 

ak,  a  
bemutatása. Kezdetként Barbara 

 elhangzott a Palóc 
himnusz. Ezután Zoltán színes 

ában az egyházi és polgári 
szokásokról hallhattunk, a  a   a 
házas ...,  arról, hogyan is zajlottak le 

 ezek az események. Bemutatta, hogy miben 
különböznek tájanként a szokások és a  Az egész 
Kárpát-medence magyarságának szokásai bemutatásra 
kerültek, legalábbis amennyi  a rendelkezésre álló 

 A tematikus  a születéssel  a 
gyermekkoron át a   ig és az 

 Itt ismét Barbara tette színesebbé a prezentációt egy 
sárközi menyasszony-búcsúztató népdallal. Az  mint 
ahogy a címe is sugallja, az elhalálozással kapcsolatos 
népszokások   be.  

 esti imát hallhatott a közönség. 
Az eseményt Zoltán és Barbara  tánca zárta. 
Az   beszélgetés  kezdetét, melynek során a  kérdéseket tehettek  A közönség 
soraiból sokan  a gyerek- és az i emlékeikben  szokásokat, családi ünnepeket. 
A kö  napon közös kirándulást tek Slatinára. A  család íkendháza állt rendelkezésükre. A bográcsos 
marhapörkölt, pálinkák, borok és maga a csodaszép helyszín is hozzájárult ahhoz, hogy ez az esemény  
maradjon. A  és a Banja Luka-i magyarok társalgása közben új ötletek születtek a   

.                                                                                                                          Fekete Tamás 

     Republike Srpske „Magyar 
Szó“ posjetili su stipendisti Programa   Šandor“, 
Zoltan  Šotiriš (Zoltán Izsák Sotiris)  iz Vršca i Barbara 
Mitru iz  sa namjerom, da   

  o narodnim  narodnoj 
nošnji   to sa pjesmom i plesom. U 

 im se našao na usluzi  stipendista u Banja- 
luci, Tamaš Fekete  (Fekete Tamás). 
Sala  nacionalnih manjina se potpuno napunila, jako 
mnogo  je došlo na   

gy y
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Publiku je pozdravila predsjednica  Irena 
 (Milivojevity Irén).  gostima je bio i 
     dr. Slaven  i 

predsjednik Saveza za kulturu   
Aron Šutuš (Sutus  koji je na kraju priredbe 
pozdravio okupljene i izrazio svoje najljepše  . 
Priredba je dobila naziv „Od kolijevke do  a 
 glavna je tema bila  narodna tradicija i 
narodni  kao i predstavljanje  nošnji. Za 

 u Barbarinoj izvedbi  se  
- stara   Zatim je Zoltan 

 veoma interesantno predavanje o crkvenim i 
  o  odrasloj  o 

 kako su se ovi  praznici dešavali. Ukazao je  na razlike u 
 i  zavisno od  predjela.  iz  Karpatskog 

bazena su bili  naravno  koliko je  u  
vrijeme. Tematska struktura  je  preko djetinjstva do 

 izbora  do nja. Barbara je ponovo obogatila 
prezentaciju narodnom pjesmom za opraštanje sa nevjestom iz Šarkeza 
(Sárköz).   kako sam naziv  završilo se prikazivanjem  
prilikom smrti. Na kraju predavanja publika je  jednu moldavsku  
molitvu.Ovaj  se završio Zoltanovim i Barbarinim  (Felcsík) 
plesom.Nakon priredbe  je   gdje su prisutni mogli 
postavljati pitanja. Mnogi iz publike prisjetili su se  i  praznika 
iz detinjstva i mlad  dana organizovan je  izlet u Slatinu. 
Na raspolaganju nam je bila vikend  porodice    perkelt 
iz   vina i samo  lijepo mjesto doprinjeli  da ovaj 

 postane nezaboravan za prisutne. U  gostiju sa  
 rodile su i ideje o novim   za daljnju saradnju. 

       Tamaš Fekete 
 

Ez év október 12-én és 13-án színes programoktól volt  a Szerb Köztársaság két  Banja Luka és Prnjavor. Mint eddig 
minden  idén is megszervezték Banja Lukában a Nemzeti Kisebbségek Tevékenységeinek  immár 16.  és 
Prnjavor városban a Nemzeti Kisebbségek  10. jubileumi alkalommal. 

k k

é któbe 12 én é 13 án íne p og moktól olt S e b Kö tá ág két B nj L k é P nj o Mint edd
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A banja lukai szemlére  érkeztek a vendégek, akik bácskai tiszamenti táncokat adtak  Az óbecsei  Sándor Kultúrkör 
Kiscimbora táncegyüttese Cseszák Balázs és Cseszák Korcsik Anikó vezetésével  a magyar kultúrát ezen az  
A szemle után  várta a vendégeket, melyen minden Banja Lukában  nép, saját nemzetére  ételeit mutatta  
A csapatnak volt ideje a   valamint a két ünnepség között egy kis város  Megnézték a város központját, a 
sétálóutcát, valamint a Banja Luka-i várat, mely a „Vrbas” (Orbász)  partján  A várost a Magyar Szó Egyesület elnök asszonya, 
valamint a  Sándor Program  mutatták meg a  

Vasárnap délután megérkezett a csoport Prnjavorba, ahol részt vett 
egy ünnepi  mely a Kisebbségek Szövetsége  

 alkalmából volt  Ezután a 
Sándor Kultúrkör vonós zenekara a „Becsei vonós banda”
kápráztatta el a közönséget   dallamokkal a Nemzeti
Kisebbségek Szövetsége irodájának ünnepi 
19 órakor  a Fesztivál, melyen több más, a Szerb
Köztársaságban  kisebbség mellett, az óbecsei Kultúrkör nagyon

   az  Tiszamenti
és  táncokat mutattak be, valamint  dallamokat
játszott a vonós 
A két napos látogatás nagyon jó hangulatban múlt el, mindenki sok
élménnyel gazdagodott, a tánccsoport is, és ugyanúgy a szerb
köztársasági magyarok, és a sztiválra, valamint a szemlére
látogató  
(A www.petofiprogram.hu  honlap szövege)  Fekete Tamás 

i  oktobra ove godine dva grada u Republici Srpskoj,
Banjaluka i Prnjavor, bila su puna   Kao i svake
godine, i ove je godine u Banjaluci  po šesnaesti put  smotra
stvaralaštva  nacionalnih manjina, a u Prnjavoru jubilarni 
Festival nacionalnih 
Gosti  smotre došli su iz B  a izveli su plesove iz

 iz krajeva pored  Plesni ansambl “Kiscimbora”
(Kišcimbora Mali drugar)  Kulturnog društva  Sándor”
(Šandor  iz  koji su vodili Cseszák Balázs  
i Cseszák Korcsik Anikó (  k Aniko), promovirali su

 kulturu na ovoj  Nakon smotre  je
prijem na kojem su predstavljena jela svakog naroda koji  u
Banjaluci,  za njihovu 
Gosti su imali vremena prije nastupa i  dvije proslave
razgledati malo  Posjetili su  centar grada, šetalište i 
Banja Luke na obali rijeke "Vrbas"  Grad je gostima
predstavila predsjednica  “Magyar Szó” i stipendista

 Sándor 
U nedjelju popodne, grupa je stigla u Prnjavor kako bi prisustvovala

 dodjeli nagrada povodom   godišnjice
osnivanja Saveza   Potom je  orkestar
kulturnog društva  Sándor, „Becsei vonós banda”  vonoš
banda   bend)   publiku melodijama iz

 (Mezekelpenj) na  otvaranju Ureda
 nacionalnih 

Festival je  u 19 sati na kojem, pored nastupa predstavnika
manjina  koji  u Republici Srpskoj, KUD iz  obogatilo je

  vrlo kvalitetnim  Izvedeni su plesovi iz krajeva
pored Tise i iz   a  orkestar je izveo melodije
iz 
Dvodnevna posjeta protekla je u vrlo dobrom  svi su
bili  mnogim iskustvima, plesna grupa kao i 
Republike Srpske, pa i  publika, koja je posjetila  i 
(Tekst  sa web stranice www.petofiprogram.hu )Tamás Fekete

Preveo: Laslo Tot Bojnik 

g g
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Ez év október 18-án és 19-én a Szerb Köztársaság-i Kisebbségek 
Szövetségének elnökével, Franjo Roverrel meglátogattuk pulai 
barátainkat a Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesületben. Az elmúlt 

 elhanyagoltuk a kapcsolatok ápolását ezzel az 
egyesülettel. Látogatásunk ürügye az egyesület fennállása és 
munkája húszéves jubileumának a megünneplése volt. A két 
egyesület közötti barátság tíz évvel  2009-ben  
amikor a pulaiak vendégszerepeltek nálunk a Nemzeti Kisebbségek 
Tevékenységeinek V. Szemléjén Banja Lukában. A k  
látogatásra 2011-ben került sor, amikor is aláírtuk az  
memorandumot Banja Luka és Pula városa, valamint az öt Banja 
Luka-i kisebbségi egyesület és a pulai egyesületek között. 

Ez az új látogatás jó alkalom volt a közös munka, különösen a határokon átnyúló  fejlesztésére, ami Banja Luka 
városnak és a Nemzeti Kisebbségek Szövetségének is                                                               Irén 

18. i 19. oktobra ove godine, zajedno sa predsjednikom Saveza
Nacionalnih Manjina Republike Srpske Franjom Roverom, bila sam u

društvu „Móricz Zsigmond“, sa kojima smo zadnjih godina na 
zapostavili saradnju. Razlog posjete bilo je prisustvovanje na proslavi

godine, kada su nas Puljani predstavljali na V Smotri kulturnog
stvaralaštva nacionalnih manjina u Banja Luci. Uzvratna posjeta bila

ad Banja 
Luka i Savez Nacionalnih manjina Republike Srpske.                                                                                

A Banja Luka-i Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a Magyar Szó 
megemlékezett az 1848-as magyar forradalomról és szabadságharcról. Az 
összejövetelre március 15-én került sor családias hangulatban. Az 
egyesület  Tóth Bojnik László tartott egy történelmi  a 
felkelést  valamint az azt   Az  két 
nyelven hangzott el. A többség már tisztában volt azzal, hogy  
emlékezünk meg e napon, de volt, aki  hallott részletesebben 
1848-ról.  Julianna, az egyesület egyik tagja elénekelte a 
Magyar Himnuszt, majd elszavalta  Sándor Nemzeti dal  versét. 
Ezt  Branislav  egyesületi tag olvasta föl magyar nyelven 
a Föltámadott a tenger...  -költeményt. 
A viszonylag kis lélekszámú csapat élvezettel hallgatta az  az 
elhangzott versek szavalóit pedig tapssal jutalmazta. 

Fekete Tamás 

    Republike Srpske „Magyar Szó”  je 
 15. mart iz 1848. godine,  godišnjicu  izbijanja  

revolucije i borbe za nezavisnost.  Na ovaj skup  15. marta  nije došlo 
previše  (16), tako, da je   proteklo u  
atmosferi”. Laslo Tot Bojnik (Tóth Bojnik László), generalni sekretar 

  je predavanje o  istorijskim  prije i poslije 
ustanka. Izlaganje je bilo   prisutnih  je imala pojma 
o   koji se   ali bilo je i onih, koji su prvi put 
nešto više o 1848. godini. Julijana (Júlianna)  jedna  od

   otpjevala  je  himnu i odrecitovala
„Nacionalnu pjesmu” od Petefi Šandora  Sándor). Nakon toga,
drugi   Branislav   je na  jeziku
„Uzdiglo se more...”,   Petefi stihove.
Relativno malobrojna ekipa sa  je slušala predavanje, a
recitatore odslušanih stihova još nagradila i aplauzom.

   Tamaš Fekete 
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Közös kárpát-aljai kiránduláson vehettek részt a Banja Luka-i 
Magyar Szó és a szarajevói HUM Magyar Polgárok 
Egyesületének fiatal tagjai.  
Az utazás célja – a magyar területek és városok megismerése 
mellett – az volt, hogy a boszniai fiatalok olyan hagyományos 
magyar sportokkal ismerkedhessenek meg, melyekhez 

közelebb kerülni.  
A Beregszász környékén immáron második éve szolgálatot 

hagyományokkal foglalkozik; közösségi munkájának, 
sajtóaktivitásának hála pedig hivatását Szarajevóból is 

nk volt nyomon követni. Hosszú hónapok csendes 
já

meg az elképzelés, hogy a 
kapcsolatokra cserélnénk és örömmel ismernénk meg azt az 
aktív – és a mi szemünkben hatalmas – magyar közösséget, 

 
an ki is derült, hogy 
-án olyan történelmi 

csatajátékra készül, melyben statisztaként akár egy 
gyorstalpaló baranta- és íjász tanfolyam után is 
vendéglátóink hasznára válhatunk, így aztán rögvest 
megkezdtük a szervezést.  
A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Rákóczi Szövetség 

fiatalok körében hirdettük meg az utazást, akik a banja lukai 
Magyar Szó Egyesület, vagy a szarajevói HUM Magyar 
Polgárok Egyesületének tagjai és 
történelem, valamint vállalják a történelmi csatajátékon való 
aktív részvételt.  
Bár sajnálatos módon még az utolsó pillanatban is történtek 
lemondások, végül egy csütörtöki délután Muratovi  
Fülöp Dóra vezetésével tizenketten mégis útnak indultunk. A 

Magyarországon átsuhanva a péntek reggeli órákban értük el 
Kárpátalját és szállásunkat, a karácsfalvai Sztojka Sándor 

sze – Tóth 
– máris 

belevetettük magunkat a kárpátaljai rengetegbe és András 

utaztunk. A városban végül csatlakozott hozzánk Hanga egyik 
helyi barátja is, aki gondoskodott arról, hogy a leginkább 
frekventált helyeken kívül Beregszász rejtett kincseit is 
megismerjük. Így jutottunk el az egykori Beregmegyei 

tekinte

sörkülönlegességeket is. Köszi Alex! 

közös beszélgetésre, mely során megoszthattuk egymással e 
két régió tapasztalatait, a helyi magyarság örömeit és 
nehézségeit.  

koja 

 

  
je 

 

-
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Miután visszatértünk Karácsfalvára, István csatlakozott 
hozzánk, hogy felkészítsen bennünket a másnapi 
küzdelemre. 

indultunk, ahol érkezésünkkor már javában zajlottak az 
zasan készültek az 

összecsapásra, a török csapat a harci viseletet 
tökéletesítette, míg az asszonyok óriási üstben 

tudhattuk, hogy Eger várának védelmében a török, avagy 
a magyar csapatot fogjuk- síteni, de látva Dobó 
István iránti lelkesedésünket vendéglátóink úgy 
döntöttek, hogy 
oldalán.  
„

N

 – írja Szilaj István a beszámolójában. 
„

-

 

 
Az igazán tanulságos történelmi csatajáték után a 
Bosznia-

tudományába, ami valóban hatalmas élményt jelentett a 
 

Központ, illetve az egész Margitics család 
vendégszeretetét! 
Az egri vár ostromának visszaverésében alaposan kifáradt 
csapat az estét pihenéssel töltötte, 

 
Az érkezéskor szerzett tapasztalataink alapján 

határátlépés Magyarországra, így egy gyors városnézést 

indulni. Megérzéseink nem csaltak, összesen három és fél 
órát töltöttünk az ukrán-magyar határon, de még így is 
sikerült világosban Magyarországra érnünk, így gyorsan 

lehettünk egy ilyen útnak és biztosak vagyunk benne, 
hogy mind a szarajevói, mind pedig a Banja uka-i fiatalok 
hasznos tapasztalatokkal és értékes üzenettel tértek haza 
Boszna-Hercegovinába.       

  Fülöp Dóra 

Minden utazást úgy élek meg, mint egy leckét, aminek hasznát 
veszem kés

környezet és az ottani emberek változtatnak bennünket, és 
 

Ez alkalommal az utazás a messzi Ukraina felé irányult, 
Ukraina határain belül él Alji 
melem alapitvány  
El kell ismernünk, hogy a 15 órás út eléggé nehezünkre esett, 
de a vidám, jókedv  

diákotthona volt, ahol meleg vendégszeretettel vártak 
bennünket, különösen házigazdánk Sztojka Sándor, aki rögtön 
bemutatta a helység történelmét és az iskolát.Többször is 
találkoztunk és beszélgettünk az iskola kiváncsi tanulóival, akik 
láthatóan izgalommal vártak bennünket, és nem titkolták 
érdekl
hozzájuk, hogy megismerkedjünk, tapasztalatot szerezzünk és 

váljunk. 
Annak ellenére, hogy rövid id
probléma nélkül bejártuk a környéket és városait, mint 

 
Végül, de nem utolsósorban, nagyon-nagy élmény volt 
eljátszani a legendás egri magyar –török ütközetet, eredeti 
ruhákban, régi fegyvereket használva, a régi id  
Mint magyaroknak, akik Bosznia és Hercegovinában élnek, 
alkalmunk volt megismerni ennek az ütközetnek a történetét 
úgy, hogy néhányan a harc részesei voltunk, a többiek pedig a 

érdekes volt a régi fegyvereket kipróbálni, nyillal, vessz

tt, és ez bizony probléma volt a meleg 
kosztümök miatt, amit viseltünk, mégis ez a nap szép 
emlékünk marad.Pozitiv hangulat, sok nevetés,úgy mint maga 

bennünk. Kardvivás, nyillövészet, mérges lovasok és a 
hatalmas hadsereg, csak néhány töredék, amibe bennünket is 
bevontak. 
A szervez
Istvánnak köszönve, a mi csapatunk is  kipróbálta a 
nyillövészet tehnikáját és az alapdolgokat megtanultuk. Rövid 
ottlétünk alatt nem sikerült eléggé megismerkednünk és 

 
Emlékezni fogok a vendégszeretetre, a kultúra gazdagságára 
és az emberekre, akik kiegészitették ezt az utazást.  
Ennek a kirándulásnak köszönve rájöttem, hogy milyen fontos 
származásunk, kultúránk megörzése, a dics  
Éreztem a mi ukrainai magyar barátaink büszkeségét, 
kultúránk és hagyományaink iránti szeretetét, a múlt 
tiszteletét, és ez nekünk is nagy lecke a jelenben és jöv

nemzedék számára is.                                       
-
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A Magyar Szó egyesület meghívására 2019. október 25-én kedves vendég érkezett Banja Lukába, dr. 
Makkai Béla, a budapesti Károli Gáspár Református (protestáns) Egyetem docense, a történettudomány 
jelöltje. 

Meghívásunknak két indoka volt. 2013-ban a bosznia-
hercegovinai népszámlálás  e sorok írója a 
magyarnak vallók számát igyekezett növelni, ezért a 
bosznia-hercegovinai magyarok történelmével és 
lélekszámával foglalkozó szöveg írásába kezdett. A cikk 
az ebben az országban  magyar folyóirat, az 
Új Dobos számára készült. Az interneten szinte 
kizárólag dr. Makkai Béla tanulmányait lehetett 
használni az említett célra.  merítettem adatokat 

 a tanulmányokból, sikerült is összeállítani két 
táblázatot, történelmi áttekintést a bosznia-
hercegovinai magyarok népességér l, az iskolákról, az 
iskolába járó gyerekek, fiatalok számáról. Így dr. 
Makkai Béla történész volt az ihletet adó az akkor 

 a bosznia-hercegovinai magyarokkal 
kapcsolatos egyesületi kutatásoknál is. Különösen 
Vucsiják, a valamikor többségében magyar falu 
Prnjavor községben volt érdekes számunkra… 
Mindezért nagyon hálásák vagyunk dr. Makkai Bélának 
és elhatároztuk, hogy ha lehetséges, vendégül látjuk 
és megismerkedünk vele. Ezt sikerült is megvalósítani. 
A másik indok pedig az, hogy a Magyar Szó egyesület 
már évek óta azon dolgozik, hogy elfogadhatóvá tegye 
a helyi önkormanyzat és lakosság számára egy 
emléktábla vagy emlékoszlop fölállítását és a magyar 

 elkerítését Vucsijákon. A prnjavori 
önkormányzat nem elutasító, de kissé óvatos 
viselkedése ebben a dologban a II. világháború 

eseményeivel van kapcsolatban, pedig a magyarok már 1942-ben elhagyták Vucsijákot, és 
Magyarországra költöztek. Történelmi est szervezésével, azon dr. Makkai Béla és Dario  prnjavori 
történész  terveztünk hozzájárulni a történelmi tények föltárásához, a föltételezett  
kiküszöböléséhez, a helyi lakosság és a magyarok jó viszonyának továbbfejlesztéséhez. Mindezt – meg 
vagyunk  – legalább részben el is értük a történelmi esttel, de biztosak vagyunk abban, hogy a  

A vucsijáki kápolna fényképe 
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témát sikerült demisztifikálni, tudományos megvilágításba helyezni. Ebben a beszámolóban nem 
foglalkozunk a történelmi est tudományos eredményeivel, arról majd egy más alkalommal.  

A kedves vendéggel és barátjával, Pékó Zoltán 
építészmérnökkel Banja Luka bejáratánál 13 óra 
tájban találkoztunk. A vendégekkel együtt ebédeltünk 
Milivojevi  Irén és én, majd György és Brane 
egyesületi tagok vették át a vendégek kísérését. 
Bejárták az Orbász folyó kanyonját, majd 
visszaérkezésük után a város központjában sétáltak. 
Végül megtekintették a Kastelt, a Banja Luka-i várat, 
ahol vacsoráztak, megízlelték a Banja Luka-i csevápot. 
Szombaton reggel a vendégekkel Prnjavorba utaztam. 
Vucsijákon a helyi történész, Dario  várt ránk. 
Megtekintettük a régi iskolaépületet és a magyar 

 
Este 18 órakor  a történelmi est a Szerb 
Köztársasági Nemzeti Kisebbségek Szövetségének 
termében, Banja Lukában Magyar múlt Bosznia-

Hercegovinában (az Árpádoktól az I. világháború 
végéig, de kitekintéssel napjainkig) címmel. A termet 
Fekete Tamás, a  Sándor Program ösztöndíjasa 
és Zoran egyesületi tag készítették  Dr. Makkai 
Béla docens  megtudhattuk, hogy a 
magyarok már a XII. századtól kapcsolatban álltak 
Bosznia-Hercegovina északi részeivel.  
letelepedésük a Monarchia idejében történt. Két 
ajándékkal is meglepett bennünket az . 
Rábukkant a néhai vucsijáki templomocska fényképére 
egy bukaresti Magyar Naptárban, valamint egy 

vre, amit 1917-ben töltöttek ki Vucsijákon. Ez a 
 magyar 

lakosokról. A II. 
magyar lakosokkal kapcsolatban Dario – 
történész, a Magyar Szó egyesület régi barátja és 
kutatótársa – adott egy rövid áttekintést. A történelmi 
est végén Milivojevi  Irén, a Szerb Köztársasági 
Magyarok Egyesületének, a Magyar Szónak az elnök 

r. Makkai Bélának, így 
méltányolva és megköszönve a bosznia-hercegovinai 
magyarok történelmével kapcsolatos munkásságát. Az 
est koktéllal és ízes falatokkal megrakott nagy asztal 
mellett zárult, amelyet Biljana, Sena és Nevenka 

. 
Nagyon sikeres és érdekes történelmi esten vehettek 
részt a Magyar Szó tagjai, de a jelen 
A harminc-egynéhány megjelent között volt Márton 
Anita konzul, a Szarajevó
Szabó László dandártábornok úr Fenyvesi György 
alezredes és Csoma Sándor törzszászlós kíséretében az 
EUFOR magyar , a Banja Luka-  
dr.  egyetemi tanár, Brane 
Prnjavorból, a vucsijáki magyarok egyik 
leszármazottja, Radmila z Olasz Nemzeti 
Kisebbség Egyesületének elnök asszonya és még sokan 
mások. Köszönjük a vendégeknek, hogy jelenlétükkel 
növelték a tör . Köszönjük Dario 

nak a II. világháború eseményeir l szóló 
beszámolóját. 
Külön köszönjük dr. Makkai Béla docensnek, a történettudomány jelöltjének, hogy vállalta a hosszú út 
fáradalmait Budapestt l Banja Lukáig, hogy az itteni szó  – munkássága mellett 
– történelmi esttel is segítsen a nemzeti öntudat meg  Jó 
magyaroknak, ha sokkal több magyar ember, mint amilyen dr. Makkai Béla, élne a világon.

Tóth Bojnik László 
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Na poziv    so  
Szó), 25.  2019.    u Banju  
    i   Dr.   

 na   
 Karoli Gašpar (Károli  Gáspár) u 
  za   

 
Dva su  bila za naš poziv: 2013.   
popisa u Bosni i   ovih  

   broj onih,     
   i    o  i broju 

  u Bosni i    
napisan za   Uj doboš (Új Dobos), 

 izlazi u ovoj     Dr.  
   su   sa   u  

   puno  iz ovih  i 
uspio      

  u Bosni i   
broja  i        
Dr.   dao  inspiraciju i za    

  o  u Bosni i 
    bio   

    u  
 ... Za       zahvalni 
  i       
 i     i  

      ar so  
 radi na  da  upravi i 

     
 ili   na  na  

  i   
 na      

odbacila našu inici      
       

  za     su  
  1942. i    u  

     Dr. 
  i Daria   iz Prnjavora), 

planirali      
    i 

 razvoju dobrih odnosa  
 i    da   

     na    ali 
  da    i da  

ovoj       U  
    sa  

   o    
  

   i     
  ,   

   13  na ulazu u  
    i nas,  i      i  

su    Obišli su   Vrbasa, a    su   
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grada. Na kraju su posjetili Kaštel,  
 gdje su i   ukus 

 evapa. 
U subotu ujutro otputovao sam sa gostima u 
Prnjavor. Na  nas je  lokalni  
Dario  Pogledali smo staru školsku zgradu i 

 groblje. 
 u 18 sati je   istorije  u sali 

Saveza  manjina Republike Srpske u 
Banjaluci, pod nazivom  prošlost u Bosni i 
Hercegovini (od  do kraja Prvog 
svjetskog rata, osvrtom do  dana)". Salu 
su pripremili stipendista Petefi  programa 
Tamaš Fekete ( Fekete Tamás) i   
Zoran. 
Iz izlaganja docenta Dr. Bele Makaia  saznali smo, 
da su  imali  veze sa sjevernim dijelovima 
Bosne i Hercegovine još od 12. vijeka. o  
naseljavanje dogodilo se za vrijeme  

 nas je iznenadio i sa dva “poklona”. 
 Pronašao je fotografiju nekadašnje crkve na 
  u  kalendaru, koji je izdan u 
Bukureštu i anketni list ispunjen 1917.godine u 

 Ovaj upitnik  puno podataka o 
 stanovnicima   Dario, 

lokalni  dugogodišnji prijatelj i  saradnik u 
  soa, dao je kratak pregled 

 u Drugom svjetskom ratu vezano za 
stanovnike  Na kraju istorijske  
Irena , predsjednica   
Republike Srpske “Magyar Szó”,   je 

 Dr. Beli   Makaiu. Na taj   smo 
 pokazati, koliko cijenimo njegov rad, ujedno 

 na svemu, što je uradio u vezi M  
u Bosni i Hercegovini.    se završilo koktelom sa
bogatom zakuskom, koju su  servirale na jednom
velokom stolu   Biljana, Sena i
Nevenka.

  soa, kao i prisutni gosti imali su vrlo
uspješno i zanimljivo  istorije.  tridesetak

 bili su Anita Marton (Márton Anita),
konzulica iz  ambasade u Sarajevu,
brigadni general Laslo Sabo (Szabó László) iz

 kontingenta EUFOR-a u pratnji
potpukovnika  Fenjvesia (Fenyvesi György) i
štabnog zastavnika Šandora  (Csoma Sándor),

  profesor Univerziteta u
Banjaluci,  Radmila, predsjednica 

talijanske nacionalne manjine, Milija  Brane, jedan od potomaka   iz 
Prnjavora i mnogi drugi. Hvala gostima što su svojim prisustvom podigli  istorijske  

  Dariu na izvještaju o  iz Drugog svjetskog  
Još jednom  Dr. Beli Makaiu, docentu, kandidatu  nauka, što je  
napore dugog puta Budimpešta - Banja Luka, kako bi -pored svog  rada- dodatno 
doprinio sa istorijskom   koji  ovdje da  nacionalnu  svijest. Bilo bi 
dobro za  koji  u dijaspori, kad bi mnogo više   u svijetu, kao što je 
 Dr. Bela Makai.                                                                                         Laslo Tot Bojnik 

Prevela: Nevenka Tot Bojnik 

š
š   
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A hallgatók hatodik generációja 2019. június 7-én sikeresen befejezte a magyar nyelvtanfolyamot, amelyet a Szerb Köztársasági 
Magyarok Egyesülete, a Magyar Szó szervezett a Szerb Köztársasági Nemzeti Kisebbségek Szövetségének helyiségeiben. Minden 

 jelentkezhetett minden eddigi tanfolyamra,  kortól és  függetlenül. 
A 22 hallgató nagyobb részének, akik tavaly szeptemberben kezdtek a tanfolyamra járni, ez volt az  találkozása a magyar nyelvvel. 
De ez nem akadályozta meg a legkitartóbbakat, akik az idei ciklus végéig rendszeresen jártak az órákra és szorgalmasan tanultak, hogy 
június elején sikeresen megoldják a tesztet, és szeptemberig elköszönjenek tanáruktól, Fekete Tamástól, a Magyar Kormány 
Nemzetpolitikai Államtitkárságán indított  Sándor Program ösztöndíjasától. Fekete Tamás az  ösztöndíjas, akit a magyar 
Nemzetpolitikai Államtitkárság kizárólag azért küldött a Szerb Köztársaságba, hogy az itt  magyarok segítségére legyen. 
A magyar nyelv alapjai mellett – mint amilyen az olvasás, az írás vagy a számlálás – a hallgatók megismerkedtek a magyar 
történelemmel, a hagyományokkal és kultúrával, de részt vettek a Szerb Köztársaság Nemzeti Kisebbségei Kultúrtevékenységeinek 15. 
Szemléjén és az Európai Nyelvnapok rendezvényen. A Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének többi tagjával néhányan a 
tanfolyam részt  közül magyarországi kirándulásra utaztak, ahol Budapestre, Egerbe és Szentendrére látogattak. 
A kilenc hónap alatt – amíg a tanfolyam tartott – sok más tevékenység és  volt a magyar nyelv gyakorlására, az  
országának diplomáciai  való találkozásra, kiállításokon és koncerteken való részvételre, valamint a Magyar Kultúra Hetei 
Bosznia-Hercegovinában rendezvény programjainak megtekintésére. 

  kezdve Tamás a hallgatókat tovább fogja vezetni a magyar nyelv tanulásában, és a most haladók mellett 
 is szerveznek tanfolyamot. 
 a nyári szabadság idején egy kis feladat vár rájuk, hogy szeptember elejéig megtanulják a magyar Himnusznak, valamint 

Vörösmarty Mihály Szózatának  strófáját. Nem kétséges, hogy ezt is sikeresen élvégzik, és  még szorgalmasabban fognak 
tanulni. 
A Magyar Szó egyesület köszöni a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a  hogy az  polgárok ingyenesen 
tanulhatnak magyarul, valamint a  Sándor Program ösztöndíjasának, Fekete Tamásnak az önfeláldozó munkát és a tanfolyam 

hallgatói iránt tanúsított türelmét. 

Rogulja Tanya 
Fordította: Tóth Bojnik László 

Šesta generacija polaznika 7. juna 2019. 
godine uspješno je završila kurs   
jezika, koji je u prostorijama Saveza 
nacionalnih manjina Republike Srpske 
organizovalo   Republike 
Srpske "Magyar Szo". Na sve ove kurseve 
mogli su se prijaviti svi oni, koji su  
bez obzira na nacionalnost, dob, a i 
predznanje. 

 22 polaznika koji su u septembru prošle godine krenuli na kurs, dobrom dijelu ovo je bio prvi susret sa  jezikom. 
No, to nije  one najupornije u njima, koji su do kraja ovogodišnjeg ciklusa dolazili na  i vrijedno  da 

 juna uspješno  završni test i do septembra se oproste sa svojim nastavnikom Tamašom Fekete (Fekete Tamás), 
stipendistom  Petefi Šandor programa   Sándor Program)  sekretarijata za nacionalnu politiku Vlade  
Tamaš Fekete  je prvi stipendista kojeg je   sekretarijat za nacionalnu politiku poslao, da   

 koji   u Republici Srpskoj. 
Osim o osnovama  jezika, kao što su  pisanje ili brojanje, polaznici su sa nastavnikom  i o  istoriji, 
tradiciji i kulturi, te  na 15. Smotri kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina RS i Evropskom danu jezika. Sa ostalim 

   RS, neki od polaznika boravili su i na izletu u  gdje su obišli Budimpeštu, Eger i Sentandreju. 
Tokom devet mjeseci kursa, bilo je tu još brojnih aktivnosti i prilika da   jezik, upoznaju diplomatske predstavnike 
zemlje svojih predaka, posjete  i koncerte, te pogledaju odabrane programe tokom "Sedmice  kulture  u Bosni i 
Hercegovini“. 
U  tokom ljetnog rasputa  ih mala  – da do  septembra  prve strofe himne Republike 

 kao i rodoljubive pjesme Priziv (Szózat, Vörösmarty Mihály).  
Ne sumnjamo da  i to uspješno savladati, te s  jeseni još vrijednije nastaviti da   

 „Magyar Szó“ se zahvaljulje   sekretarijatu za nacionalnu politiku,  što    da 
zainteresovani  besplatno   a i stipendisti Šandor Petefi programa, Tamašu Fekete  za trud, rad, a i za pokazano 
strpljenje sa polaznicima kursa. 

Tanja Rogulja 
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Po sedmi put u Banjaluci je 16. septembra  kurs 
 jezika, što  samo po sebi predstavlja uspjeh 

za malobrojnu  zajednicu u Republici Srpskoj, ali i 
dokaz o predanom radu na  jezika, tradicije i 
kulture. Pokazatelj ozbiljnosti kojom se pristupa ovom kursu 
je i   trajanja – devet mjeseci, od 
septembra do juna, baš poput školske  
U klupama se i ovaj put, kao i prethodnih  našlo i 
„staro i mlado“,  u  cilju što  
ovladavanja  jezikom, ali i  

 znanja o   istoriji i  
 muzici, te svakako   

Kurs koji se realizuje u okviru   vlade 
   Sándor (  Šandor) za sada  22 
polaznika, po stepenu znanja podijeljena u  i 
naprednu  Upis je i dalje   na osnovu 

  sa  za sve zainteresovane, koji se 
 u   Republike Srpske  Szó“ 
 so). Besplatna nastava odvija se u Klubu 

nacionalnih manjina (Ulica Cara Lazara 22) u Banja Luci, 
 ponedjeljka i utorka, te  ili petkom, u 

zavisnosti od slobodnih termina.  kao i prošle 
  Tamaš Fekete (Fekete Tamás), stipendista  

 Šandor pr    Sándor   
sekretarijata za nacionalnu politiku Vlade  Tamaš 
Fekete je na usluzi  svim zainteresovanim, da im  
dodatne  o kursu 

Tanja Rogulja 

Szeptember 16-án hetedik alkalommal   
 Banja Lukában. Ez  is sikert 

jelent a Szerb  kis    
 a  a   a kultúra  

  munkának. A   
 annak  hiszen kilenc  – 

  – tart, akárcsak a  
Ezúttal is, mint az   a padokban  

    a    jobb 
 valamint a     

irodalom, zene  zetesen az állami rendszer 
 

A   a    Sándor 
  valósul  22  vesz  

az ismeretek szintje szerint   haladó csoportra 
osztva. A beiratkozás továbbra is  az ekeltek 
számára, az    valamint a 
Szerb    a  
Szóba való    
Az   Banja Lukában a  
Klubjában  (Cara Lazara utca 22. szám) minden   
kedden, valamint    a 

 álló    Az órákat, 
mint  is, Fekete Tamás tartja, a  
Nemzetpolitikai   Sándor  

 Fekete Tamás minden  
ren  áll a  kapcsolatos 

  
Rogulja Tanja 

Fordította:  
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A Magyar Szónak tagsága  is rendkívül sikeresnek tartja a bosznia-hercegovinai összmagyar tešanji találkozót 
A Banja Luka-i Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének, a Magyar Szónak a tagsága rendkívül sikeresnek 
értékeli a Tešanjban megtartott bosznia-hercegovinai összmagyar találkozót. Tavaly a Mrakovicán (Kozara) 
megtartott találkozó után, ahol a Magyar Szó volt a vendéglátó, most a szarajevói HUM egyesület szervezett érdekes 
összejövetelt. A legfontosabb szerintünk az ilyen összejöveteleken az 56-os forradalomról való megemlékezés mellett 
a két egyesület tagságának társalgása. Így a bosznia-
lét -Hercegovinában nagyon kevesen vagyunk, a két egyesület 

folytatja majd a sikeres találkozók szervezését, a tervek szerint Dobojban.                                   Tóth Bojnik László 

Immár ötödik alkalommal került sor a Banja Luka-i Magyar Szó Egyesület és a szarajevói HUM Magyar Polgárok Egyesülete hagyományos közös 
találkozójára Tešanjban 2019. október 5-én, szombaton. 

11 órakor kezdetét vette a városnézés, melyben Jasmin 

-

egyik legrég

-foglalkozásokat bemutató szobák, a leányszoba, a 

Örömünkre szolgált, hogy sikerült betekintést nyernünk a 
helyi, bosnyák hagyományok világába is. 

tešanji vár volt, amely Bosznia-Hercegovinában az egyik 

meredek sziklafalra, 50 méter magasra emelték, arról viszont 

kra a várfalakon belüli séta, a 

kincsekkel. Itt láthattunk egy, a Mohácsi csatából származó 
zászlót is. 
Városnézésünket az Osztrák–Magyar Monarchia korabeli 

kintésével zártuk. 

Egyesületének elnök asszonya, valamint Milivojevity Irén, a 
Banja Luka-i Magyar Szó Egyesület elnök asszonya 
köszöntötte. Kiemelté
is fontos a boszniai magyarok számára. A megemlékezés 
mellett ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy a sok munka 

tásunkat.
Az 1956-os forradalomra emlékezve Angyal Ágnes, 
Magyarország Szarajevói Nagykö-

ojnik László 
tolmácsolta. 
A szarajevói Butmir táborban állomásozó Magyar 

ezredes, kontingens 

mindenki részvételét. Külön köszönet Srdjannak és Tanjának, 
akik házigazdáink voltak Tešanjban, és kiválóan megszer-

 

 
Bízunk benne, hogy még sok ilyen közös találkozója lesz a 

mindenki.
 Fotók: Bagó Míra és Váradi Tünde Váradi Tünde 
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-

-

- -

Tünde Váradi 
-

Fotó: Fülöp Dóra 

Fotó:Bagó Mira 

   Udr      
  Szó)           

           

Nakon prošlogodišnjeg sastanka na  Mrakovici (Kozara), gdje je bio 
  so,  HUM iz Sarajeva sada je organiziralo isto vrlo 

zanimljivo  Mislimo da je  na takvim skupovima, pored 
  na   revoluciju iz 56-te,    dvaju  Na 

ovaj    samosvijest u Bosni i Hercegovini, uspostavljaju 
se novi kontakti i nastaju nova  Nas   ima vrlo malo u 
Bosni i Hercegovini, pa samo zajedno oba  mogu se 

 boriti protiv  Nadamo se da   so nastaviti sa 
organizacijom uspješnih sastanaka i naredne godine, kako je planirano u 

                                                                      

Fotó: Bagó Mira 
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A Minority 2019 – Kantonális Kisebbségi Napok, a Szarajevó Kanton Nemzeti Kisebbségi Tanácsa szervezésében, melynek 
megnyitója 2019. május 27-én volt Szarajevóban, 
céljául. A HUM Magyar Polgárok Egyesülete idén is hozzájárult az eseményhez és kell
Minority-t, valamint a szarajevói Ceska besedával együtt bemutatta a magyar és a cseh nemzeti kisebbséget. 
Számos vendég, nyomtatott és -Hercegovina Irodalmi- 

észeti Múzeumban (MAK) megnyitásra került 
 szarajevói "Mladen Pozajic" A Zeneiskola tanulóinak kellemes zenélése mellett, akik néhány cseh népdalt adtak 

 

gazdagságunk

 
A magyar és a cseh nemzeti kisebbségek, akik rend
megnyitásakor, a kellemes lt 

másmilyen iránt. 
És hogy éppen ez a másik kultúra látszólag 

 
, valamint a „Mladen Pozajic”  Zeneiskola tehetséges 

 sikeresen megmutattuk, észetet és 
a cseh zenét. Az embert minden nap meglepi Legyen  vagy a 

 
nagyon sikeres lehet, még 2015-ben, a második kisebbségi ünnepségen 

Szarajevóban az Új templom galériában 
lépéssel tovább mentünk, átugortu  ikus 

mellett  - roma zenészeket. A 
zenészek mintha azt suggalták volna nekünk, hogy a "magyar" vagy a "cseh" nem csak a nyelvet jelenti, nem csupán egy kultúrát, 
hanem az egész civilizáció a hatalmas vagyon hordozója. Egyébként ezek a portrék magyar - roma zenészek  

t az elmúlt 25 évben a néprajzi  és 
táncokat a  és a Kárpát-medence nemzet

amiatt, hogy a más európai városok után  
urális határokat, hozzáigazodunk 

amelyekben élünk, viszont valamennyi személy identitását is. 
Hatalmas a zaj a világban. Egyre hangosabb, de mi sokszor észre sem vesszük, már-

át, ezért csak kiabálva tud érvényesülni 
szm zenészportréi is az ilyen szónak erejével hatnak. Ezek az emberek olyanok, 

lárdult meg. A kevésbé szilárd anyagok lemálottak, a tanúhegyek pedig itt maradtak. Amikor 

, 
ezek a hagy  

 

azért is értékesek számunkra, mert rendszerint nemcsak a saját jelenkoruknak a 
, azokat a 

Tehát adott esetben a két-
is hordozzák az emlékezetükben és ujjaikban. Tudásuk 

szlovák vagy román kultúra nagy  
Nekünk – akik még találkoztunk a dalok százait daloló, vayg muzsikáló 
tanúhegyekkel – 

 
Így a hatodik esemény megnyitásakor, negyedik alkalommal, mi, a HUM Magyar Polgárok Egyesületének tagjai éppen 
bemutattuk a magyarokat, de ahhoz is hozzájárultunk, hogy , hogy a kisebbségek a multietnikus szarajevói 

 és lábaikban ezt a hagyományt
 

– -ben, valamint a magyar 

keretében. 2017 óta a s -ban elnyerte a Magyar Arany 
Érdemkereszt d  

: Fülöp Dóra       Had ibegi  
Fordította: Szabó Mehi  Kornélia 
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U okviru manifestacije "Minority 2019 - 
lj bila 

  
i zaj  

 

 

 

 

 ruke i 
 

veoma 
,  

 

fest-   
 

 M - 

  – Roma, 
ima 

 

 
va 

 -
nastale vulkanskim 

 i na izvoru magme 

vljaju t - 

  
romskih 

su 

-

rumuns
sa znanjem stotinu 

 
manifestacije , 

 bili ti koji su 
 M

 Starija generacija je 
za koje smatramo  

– Joco je  
 

 je  ine je i a
   

  

Fotó: Fülöp Dóra 

Fotó: Fülöp Dóra 
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Egy év után a Magyar Szó egyesület tagjai ismét meglátogatták Vucsijákot 

A Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a Magyar Szó 2013 óta lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy feltárásra kerüljön a vucsijáki történelem. Magyarország Kormánya, a Bethlen Gábor 

 Zrt. közvetítésével már évek óta támogatja ebben az egyesületet. 
Tóth Bojnik László, az egyesület  az indítványozója a kutatásoknak, és máig is  
ennek a projektumnak. A Prnjavor községhez tartozó Vucsiják többségben magyarok lakta falu volt. 
1887-  vannak már feljegyzések arról, hogy magyar  is éltek ezen a vidéken. Itt éltek 
egészen 1942-ig, amikor is egy államok közötti megegyezés alapján kitelepítették . Házaikat, 

vagyonukat hátrahagyva kellett új 
otthont találniuk más országokban. A 
vucsijáki házak már sajnos mind 

 A II. világháború alatt a 
fosztogatás, utána pedig az  pusztítása 
megtette a magáét. Itt-ott csak az elvadut 
szilvafák mutatják a valamikori házak 
helyét... 
A néhány  álló egyesületi csoport – 
név szerint Tóth Bojnik László, Branislav 

 Szentes György (az egyesület 
tagjai) és Fekete Tamás (a magyar  
Sándor Program ösztöndíjasa) – több 
mint egy év után ismét a helyszínre 
látogatott. A csoporthoz csatlakozott 
Dario  prnjavori történész is. 

 a  családot látogatták 
meg Prnjavorban. Gréta néni és családja 
a valamikor Vucsijákon  magyarok 
leszármazottai. (Nagyon kevés magyar 
leszármazott él Prnjavorban. A magyarok
elvándorlása után csak a vegyes 

házasságokban  közül maradtak néhányan a községben.) A család tagjai meséltek a faluról, az 
ottani  elmondták, milyenek voltak az emberek, mivel foglalkoztak, és fényképeket mutattak. 
Elmondásuk szerint a faluban többek között  egy olajprés is, tökmagból és napraforgóból 
nyerték ki az olajat. A lakosság száma abban az  600 és 800  között volt (pontos és 
hivatalos források nincsenek). 
A családlátogatás után Prnjavor községi hivatalába látogatott a csapat. Ott a helyi polgármesterrel 
és alpolgármeseterrel, valamint a Községi Kö  elnökével folytattak megbeszélést a magyar 

 elkerítésének, az emléktábla elhelyezésének, valamint egy  a magyar faluról szóló 
történelmi nak a  Prnjavorban. A község elöljárói tamogatásukról biztosították 
a Magyar Szó egyesületet, kivéve az emléktábla vagy emlékoszlop elhelyezését a vucsijáki iskolán, 
illetve annak közelében. Ennek a tervnek a megvalósítása a világháború eseményei miatt  
még nem ajánlható. 
Ezután a csoport tagjai a helyszínre, Vucsijákra látogattak. A  környezetben  faluból mára 
nem maradt más, csak a régi iskola épülete. Most az új iskola alkalmazottainak a lakóháza, és 
magánosították. Az iskola, azaz ma már magánház udvarában egy hatalmas hársfa áll. A fa ott állt 
már akkor is, amikor még magyar gyerekek jártak az iskolába. Az egyesület tagjait lehangoló 
látvány fogadta. A fa kérgét körbevágták. Állítólag száradnak el az ágai, és ki kell vágni a fát a 
gyerekek biztonsága érdekében. Így az egyik utolsó magyar emlék is elvész. Nem hoz már több 
levelet és virágot, nem ad árnyékot többé az iskolás gyerekeknek a nyári melegben... 
A  , azaz  van a valamikori  helyén. Csak néhány síremlék 
maradványa jelzi, hogy  volt itt. Meg persze a virágok. A nárciszok még mindig virágoznak. 
Nem összevissza, nem mindenfelé. Mintha még mindig csak ott  ahová a gyászoló 
hozzátartozók elültették . 
Sok éve próbálkozik az egyesület,  és energiát nem sajnálva, hogy bekerüljön a magyar 
köztudatba az elfeledett falu. Be kell vallani, hogy még ma sem olyan a visszajelzés, mint amilyenre 
2013 óta vár a Magyar Szó egyesület...                                                               Fekete Tamás 

Milijaševi fia a
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2019. február 7-én a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületének, a 
Magyar Szónak a közg  meghozta az új, kiegészített és 
módosított Alapszabályzatát. Ezen az összejövetelen a tagság 
elfogadta a 2019. évi munkatervet és annak pénzügyi tervét is. 

A régi Alapszabályzatról röviden csak annyit, hogy még az egyesület 
alapításakor, 2003-ban fogadtuk el. E szöveg  még abban az 
évben fordította és gépelte le a magyar fordítást. Természetesen sok 
rendelkezést már régen módosítani vagy ki kellett volna egészíteni, de 
két  késleltette ezt a munkát. Nem volt meg az Alapszabályzat 
elektronikus formában, és a közelmúltig nem volt magyar 
törvényszéki fordító sem a Szerb Köztársaságban a magyar fordítás 
hitelesítésére. Az egyesület az elmúlt két évben a budapesti Bethlen 
Gábor  Zrt. támogatásával és a Szerb Köztársaság 
Igazságügyi Minisztériuma segítségével megoldotta mind a két 
problémát, így Aleksandra  és Tóth Bojnik Lászlónak 

 sikerült elvégezni az új Alapszabályzat körüli munkát. 
A legszükségesebb módosítások és kiegészítések is helyet találtak az új 
Alapszabályzatban, amely most elektronikus, .doc formátumban, 
mindkét nyelven az egyesület rendelkezésére áll. 

A 2019-es munkaterv igen ambiciózus. A tervben foglaltakat felsorolni 
sem  így csak a legfontosabbakat említjük meg: 

1. májusban vagy júniusban egy magyar történész látogatása 
  van tervben Prnjavorban vagy Banja 

Lukában a bosznia-hercegovinai magyarok 
Vucsiják egykori magyar település központi témával); 

2. szeptember végén részvétel a Nemzeti Kisebbségek 
Tevékenységeinek Banja Luka-i Fesztiválján (a határon túli 

 akciójának keretében, az egyesület nevében 
vajdasági vagy magyarországi néptáncegyüttes fog fellépni); 

3. szeptember végén vagy október elején magyarországi 
tanulmányút az egyesületi tagok számára (a Balaton nyugati 
fele, Budapest–Miskolc útiránnyal);

4. november elején az Új Dobos 13. számának, a Magyar Szó és a 
szarajevói HUM közös folyóiratának a kiadása; 

5. novemberben a már hagyományos  irodalmi est 
szervezése vajdasági írók,  vendégszereplésével 
(Ady Endre-emlékest). 

Tervben van egyesületünk segítségnyújtása Banja Luka városnak és 
sportklubjainak a határon túli  keretében (szervezés, 
fordítás, idegenvezetés a magyarországi vendégszereplés, vagy a 
magyar sportolók Banja Luka-i tartózkodása idején). Ezenkívül 
minden magyar nemzeti  megemlékezünk majd (március 15-
e, augusztus 20-a, október 23-a), de tervben van március 8-a és az 
egyesület napjának, november 13-ának, karácsonynak és 
szilveszternek a megünneplése is. 
Bátor és tartalmas  van szó. A megvalósítása  
a kért és szükséges támogatás jóváhagyásától függ. 
Itt  meg kell említenünk a Bethlen Gábor  Zrt.-t 
(illetve a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság), Banja Luka város és 
a Szerb Köztársaság Oktatási és dési Minisztérium eddigi 
támogatását. Hálásan köszönjük az eddigi többéves segtítséget, és 
reméljük, hogy ezt a 2019-es munkatervet is támogatni fogják. 

Tóth Bojnik László 

Dana 7. 2. 2019. godine, 
Skupština  

 Republike Srpske, 
„Magyar Szó”   
novi,  i 

 Statut. Na ovom 
sastanku,   

 prihvatilo plan rada 
za 2019. godinu i  

 plan. O starom 
Statutu  samo  kratko 
toliko, da  izglasan 
 2003. godine, kada  i 
osnovano  
Autor ovog teksta  te 
godine preveo i napisao 

 prevod    mašine. Naravno,  
davno mnoge odredbe su trebale biti   ili  ali 
dva faktora su    ovog  posla. Statut  bio u 
elektronskom obliku i do nedavno     sudski 

 u Republici  za   teksta. U 
protekle  godine, uz podršku   Fonda „Bethlen Gábor” iz 
Budimpešte i uz  Ministarstva  i kulture Republike 
Srpske,    oba problema i tako   bilo 

o, da  Aleksandra  i Laslo Tot   završe 
poslove oko novog Statuta.   i dopune su 
našle  u novom Statutu,   sada dostupan  u 
elektronskom, „doc.”  formatu, na oba  
Plan rada za 2019. godinu naprav   sa velikim  

 plana  lako ni taksativno   pa samo 
  

1.    u  ili  (planirano 
  u  ili  Luci o

  u Bosni i Hercegovini,  sa centralnom
temom    n 
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nacionalnih   septembra (u okviru 

   u ime   
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obalom Balatona i pravcem Budimpešta-Miškolc,
4.  novembra   13.   Dobosa,

   „Magyar Szó” i HUM iz

5. u novembru planiramo organizovati tradicionalno
   sa   i

glumcima iz    Ady Endreu 
Planiramo  da  grad  Luku i  sportske 
klubove u okviru     u 

   poslovima kod  
sportista u   ili  sportista u   Pored 
toga,  sve  nacionalne praznike (15. mart, 
20. avgust, 23.  isto tako  da proslavimo 8. mart,
Dan  Magyar Szó ( 13.   i Novu godinu.
To  hrabar,  plan rada.  
prvenstveno zavisi od  neophodnih i  sredstava.

 treba spomenuti dosada   podršku Fonda
„Bethlen Gábor”(odnosno   za nacionalnu

politiku  Grada  Luke i Ministarstva  i
kulture Republike Srpske.  Iskreno se  na

 podršci i nadamo se, da  se p  i  plan
rada za 2019. godinu.

Laslo Tot Bojnik 
Prevela: Nevenka Tot Bojnik 

Evvel az írógéppel 
írtuk a régi 

Alapszabályzat 
magyar fordítását 
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smo  pisali 
prijevod starog 

Statuta 2003.godine 
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A Mátyás királyról szóló vándorkiállítást a budapesti Magyarság Háza készítette  a 2018. évi Mátyás király emlékév alkalmából. A 
kiállítás utolsó állomása a szarajevói HUM egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen volt. A HUM a 
pannókat ajándékként megtarthatta. Fülöp Dóra, a  Program szarajevói ösztöndíjasa pedig  elhozta azokat hozzánk. Így a 

Magyar Szó egyesületnek is alkalma volt megrendeznie a Mátyás királyról 
szóló kiállítást. Mi a pannók által csak 2019 elején ítettük
ismereteinket az igazságos Matyásról, de ez mit sem veszített .
Pénteken, 2019. január 18-án került sor a Mátyás király kiállítás 
megnyitójára a Kisebbségek Termében Banja Lukában. A Mátyás királyról 
és magáról a kiállításról Tóth Bojnik László, az egyesület  beszélt. 
Mátyás életébe kaptak betekintést a vendégek, és emellett a róla szóló 
legendákat is megismerték. A Banja Luka-i közönség is megismerte 
Mátyást, az igazságost. 
A kiállítás tíz napig volt . 

 Fekete Tamás 

Ovu   pripremila je institucija    iz 
Budimpešte povodom spomen godine kralja Matije (2018). Završna 
destinacija  bila je proslava 25. godišnjice osnivanja  
HUM iz Sarajeva. HUM  je mogao   panoe kao poklon. 
Dóra Fülöp, sarajevska stipendistica  programa  kasnije je iste 
donijela nama. Tako je  i   Magyar Szó  prilika, da 
organizuje  o kralju Matiji.  nije gubio ništa od svoje 
vrijednosti, iako smo mi, uz  panoa, proširili znanje o „pravednom” 
Matiji  tek  2019.godine. 
U petak, 18. januara 2019. godine je bilo  otvaranje  o kralju 

Tamás Fekete 

In memoriam Vladimir Blaha 
2019. április 20-án nyolcvanhét éves korában elhunyt Vladimir Blaha, a Szerb Köztársasági Kisebbségi Egyesületek Szövetségének  
elnöke. A temetés április 24-én volt a Sveti Marko  Banja Lukában. 
Már fiatal korától kezdve tanítóként dolgozott Banja Luka környékén,  oktatási  is. Egész életében aktív társadalmi-
politikai munkás volt, a Népi Technológiai Szervezet titkára, a Vöröskereszt aktivistája stb. A cseh nemzeti kisebbség tagjaként segített 
létrehozni a nemzeti kisebbségek egyesületeit. A mi egyesületünknek, a Magyar Szónak a megalakításánál is nagy szerepe volt. A Szerb 
Köztársasági Kisebbségi Egyesületek Szövetsége létrehozásának  volt a  A  beseda egyesület és a szövetség 

 elnöke lett. Elnökként,  úrtól, az akkori Banja Luka-i  ígéretet kapott, hogy helyiséget biztosítanak a 
nemzeti kisebbségek egyesületei részére.  a Szerb Köztársasági 

 Nemzeti Kisebbségi Tanácsának elnöke, majd alelnöke volt. 
Több kitüntetést és érdemrendet, valamint értékes társadalmi elismerést kapott. 
Megelégedéssel mondhatjuk, hogy a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a 
Magyar Szó 2015. december 10-én  fejezte ki háláját Blaha úrnak 
a nemzeti kisebbségek érdekében végzett önzetlen munkájáért és egyesületünk 
létrehozásánál nyújtott segítségéért. 
A Szerb Köztársaság nemzeti kisebbségei hálával fogják  a mindenki által 
kedvelt Vladimir Blaha úr emlékét! 

Tóth Bojnik László 

 
 Preminuo je u subotu, 20. aprila 2019.godine Blaha Vladimir, prvi predsjednik 
Saveza  nacionalnih manjina Republike Srpske u 87. godini  
 Sahrana je obavljena 24. aprila, u srijedu, na groblju Sveti Marko  u Banja Luci. 

 od rane mladosti radio je kao  u  kraju, a poslije kao 
prosvjetni inspektor. Cijelog je  bio aktivni društveno-  radnik, 
sekretar organizacije Narodna tehnika, aktivista Crvenog krsta, itd. Kao pripadnik 

 nacionalne manjine   pomagao je u osnivanju   
nacionalnih manjina. Veliku ulogu imao je i kod osnivanja  našeg  

 so (Magyar Szó). Bio je inicijator formiranja Saveza nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Postao je i prvi predsjednik 
a   i samog Saveza. Kao predsjednik, od tadašnjeg  gospodina  uspio je dobiti 
 o ob  prostorija za  nacionalnih manjina. Bio je kasnije i predsjednik i podpredsjednik  Savjeta za 

nacionalne manjine Narodne skupštine Republike Srpske. 
Nosilac je više  ordenja i odlikovanja, kao i vrijednih društvenih priznanja. Sa zadovoljstvom   da je i    
Republike Srpske, „Magyar  našom skromnom Zahvalnicom 10.12. 2015.godine odalo priznanje gospodinu Blahi zbog   
rada u interesu nacionalnih manjina i   kod osnivanja našeg  
Nacionalne manjine u Republici Srpskoj  sa  uspomenu na svima nam dragog Blahu Vladimira!  

Laslo Tot Bojnik 
Prevela: Zora  Fišer 
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Újvidéki találkozás a Buzás házaspárral 
Július végén vagy augusztus elején minden évben Újvidékre látogatok. Az újvidéki tartózkodást rendszeresen kihasználom arra, hogy 
találkozzak a rokonaimmal, barátaimmal és az Új Dobos újvidéki munkatársaival. Idén augusztus 2-án találkoztam a Forum Kiadóház 

 az Új Dobos folyóirat lektoraival, a Buzás házaspárral. A többévi  során, majd Márta és Mihály tavalyi 
Banja Luka-i látogatása alkalmával baráti viszony alakult ki köztünk. 
A két bosznia-hercegovinai magyar egyesület (a szarajevói HUM és a Banja Luka-i Magyar Szó) közös folyóirata, az Új Dobos  
és technikai    az érdekelt, hogy a Buzás házaspár vállalja-e a folyóirat tervezett 13. száma 
szövegei egy részének a lektorálását. Nagy megelégedésemre  továbbra is javítani fogják a nekik elküldött magyar  
szövegeket. 
Fölidéztük a Banja Luka-i tartózkodásuk alatti – szerintük felejthetetlen – élményeket. Beszélgettünk az itt-tartózkodásukkor is említett 

 hogy az egyik el  évben ismét ellátogatnak Bosznia-Hercegovinába. Buzás Mihály ezúttal a horgászatról tartana 
  ugyanis – többek között – a Magyar Szó vajdasági napilap Horgászat-

Vadászat  rovatának a szerkeszt . 
A kellemes beszélgetés végén a Buzás házaspár megkért, hogy adjam át 
jókívánságaikat és üdvözletüket a Magyar Szó egyesület tagságának. Én is köszönetet 
mondtam a bosznia-hercegovinai magyar egyesületeknek nyújtott önzetlen 
segítségükért és az anyanyelv e terén kifejtett munkájukért. 

Tóth Bojnik László 

u Novom Sadu
 Krajem jula i  avgusta, svake godine, provodim dane u Novom Sadu. Boravak 

u Novom Sadu redovno koristim, da bih sreo rodbinu, prijatelje i novosadske  saradnike Uj  (Új Dobos). Tako se dogodilo, da
sam i ove godine (u deset sati drugog avgusta) u restoranu     ”Forum”  sreo lektore     Uj  
par  (Buzás). Nekoliko godina saradnje, posjete  Marte i Mihalja  godine Banja Luci, dovelo je do prijateljskih odnosa

 nas.
Kao   i  urednika Uj    dvaju   u Bosni i Hercegovini (HUM-a iz
Sarajeva i  soa /Magyar Szó/  iz Banja Luke), prvenstveno me zanimalo,  li  par  prihvatiti i dalje lektorisanje
jednog dijela  tekstova planiranog  13. broja  . Na moje veliko zadovoljstvo, Marta i Mihalj  nastaviti ispravljati 
tekstove, koji    im  biti poslani.
Evocirali smo  -po njihovom -  nezaboravne   tokom boravka u Banja Luci. Razgovarali smo o 
spomenutoj i tokom njihovog  boravka, da u  jednoj od  slj  godina  ponovo posjete Bosnu  i Hercegovinu. Ovoga puta
Mihalj   bi predavanje o ribolovu. On   ostalog,   i  dodatak o ribolovu i lovu  dnevnika

 so.
Na kraju ugodnog razgovora  par Buzás zamolio me je, da prenesem njihove dobre elje i pozdrave    so.
I ja sam im se zahvalio na   u naporima   u Bosni i Hercegovini, da  svoj maternji jezik.

 Laslo Tot Bojnik 
Prevela: Nevenka Tot Bojnik 

A Magyar Szó egyesület megünnepelte  március 8-át 
Március 7-én, csütörtökön, a Magyar Szó egyesület rendes 
összejövetelén szerény keretek között megünnepeltük a 
nemzetközi  Szervezetünk fiatalabb férfiai (Marko, 
Branislav, Tamás, az ösztöndíjasunk és még néhányan) 
virággal köszöntötték a jelen   Ezt  a 
fiatalemberek süteményt, péksüteményt,  szolgáltak 
fel, és nem szabad kifelejteni a jó borokat  Habár 
ezúttal nem volt  zene, mégis több mint harmincan 
vettek részt ezen a kellemes esten a Nemzeti Kisebbségek 

 
Tóth Bojnik László 

 

  
 su 

zaboraviti ni 

Klubu  
Laslo Tot Bojnik 
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Sporttal határokon át 
Egykori rivalizálásból  barátság  lépéseit tette meg április 13 -án és 14-én a banjalukai FK Borac és a budapesti Vasas 
FC. Az ötlet a banjalukai tiszteletbeli magyar konzul, Slaven  úr fejében született meg.  volt a  a két klub között 
és az egész program koordinátora.  vonta be a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesületét, a Magyar Szót a programba, kérve 
segítséget a tolmácsolás és a fordítás dolgaiban. Az egyesület örömmel elvállalta a segítséget, személy szerint az elnökasszony, 

 Irén és a  Sándor Program ösztöndíjasa, Fekete Tamás. 
Slaven  a Vasas történészével, Maya Wagnerrel lépett kapcsolatba, aki nagy örömmel fogadta az ötletet és rengeteget segített a 
megvalósításban is. Elmesélte a klubok közti kapcsolat történetét… Az 1992-ben  Közép-Erópa  kupaversenye (Mitropa Kupa). 
Az utolsó,   a FK Borac és a Vasas FC  csapat között folyt le. A kupát a banjalukai Borac nyerte. Mivel ez volt ennek a 
kupaversenynek utolsó  ezért a serleg végleg Banjalukában maradt. Ugyanezt a kupát viszont a Vasas hat alkalommal is 
megnyerte 
Ennek az utolsó  a tiszteletére, Budapesten a Vasas Kubala Akadémia  Farkas Jánosról elnevezett pályáján játszottak 
barátságos  a két klub gyermekcsapatai. Az  meccset a Borac nyerte a Kubala Akadémia ellen, a másodikon a Vasas 
csapata  A két csapat klubzászlót is cserélt. Jelen volt a meccseken a Vasas Kubala Akadémia menedzsere, Szekeres Tamás. 
Banjalukaból a  a gyerekekkel  Milan Ozren  Bojan   és Milorad Bilbija az 1992-es csapat egyik 
tagja utaztak. 

Ez a labdarúgó találkozó reméljük egy nagy barátság 
folytatása. A Borac csapata és  most a Vasas 
csapatát várja Banjalukaba, így   tovább a megújított 
régi barátságot. 

     Fekete Tamás     

Sa sportom preko granica 
Prve korake iz jednog nekadašnjeg rivalstva ka svaranju 
prijateljsva  su 13. i 14. aprila  FK Borac i 
budimpeštanski FK Vašaš (FC Vasas). Ideja je  u glavi 

  konzula u Banja Luci, gospodina Slavena 
 On je uspostavio kontakt  dva kluba, a bio je i 

koordinator cijelog programa.  je i   
Republike Srpske „Magyar Szó”, molivši  za usluge   i   je sa  udovoljilo molbi, 
ponaosob predsjednica  Irena Milivo  i stipendista Petefi Šandor Programa, Tamaš Fekete (Fekete Tamás). 
Slaven  je stupio u kontakt sa  kluba Vašaš, Majom Vagner (Maya Wagner), koja je sa zadovoljstvom prihvatila ideju 
i puno pomogla u implementaciji.  je istorijat veza  dva kluba ... 1992 godine ugašen je Srednjeevropski kup (Mitropa 
Kupa ). Poslednje finale  je bilo   FK Borca i FC Vašaša. Kup je osvojio FK Borac. Pošto je to bila posljednja utakmica ovog 

 pehar je ostao zauvjek u Banja Luci. Sa druge strane isti kup je Vašaš osvojio šest puta. 
U  ovog zadnjeg   ekipe ova dva kluba odigrale su prijateljske utakmice na terenu Vašaš Kubala akademije (Vasas 
Kubala Akadémia) nazvan po Janošu Farkašu (Farkas János). Na prvoj utakmici  protiv Kubala akademije je pobijedio Borac, a na 
drugoj bolji je bio Vašaš. Dvije ekipe su razmijenile i klubske zastave. Na utakmicama je bio prisutan  Vašaš Klub 
akademije, Tamaš Sekereš (Szekeres Tamás). Iz Banja Luke sa djecom na utakmice  su pošli  Milan Ozren trener, Bojan  

 trener i Milorad Bilbija, jedan od  ekipe iz 1992 godine. 
Fudbalski susret nadamo se  nastavak velikog prijateljstva. Ekipa i rukovodstvo Borca,  tako obnovljeno prijateljstvo, sada 

 Vašašov tim u Banjaluci.                                                                                                                                                               Tamaš Fekete 
Prevela: Irena  

A HUM egyeület megemlékezett az 1956-os forradalomról 
Méltó tisztelettel emlékeztünk meg az 1956-os szabadságharcról és 
forradalomról 2019. október 22-én a szarajevói Bosnyák Intézet 

összes Magyar nemzeti ünnepét. 

 
gárok Egyesülete szervezte sort 

 
 Váradi Tünde 

ilo je godišnjicu revolucije 
iz 1956. godine 

22.   za nezavisnost i

 

 
 vodili Tünde Váradi i Estela 

Had      Tünde Váradi 
   Prevela: Estela Had  
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2019. május 20-án egy prezentációt tartottak a Banja Luka-i Nemzeti 
Kisebbségek Klubjában, melynek témája a magyarok száz évvel 

még gyerekek voltak. 

 

szalmát hozott a házba, és a háziasszony mogyorót, aszalt szilvát, 
lyezett abba. Mi gyerekek beletúrtunk 

 

-  

 

templomba. 

 
 

-  

lovakkal. Egyes esetekben az 

. 

Nem volt villany, tehát 

elképzelhetetlen a mai emberek 

ennek ellenére is énekeltünk, 
 

       
Fordította: Tóth Bojnik Nevenka 

 
  

 

Feletar -  
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20. maja 2019 godine, u  
  godina. 

  
, 
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 Kum i  ,  
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 jalo 

na bdijenje.  je  
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Obitelj Feletar 1937.godine 

Svatovi u jesen 1945 u Donjoj Dubravi 
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 Nevenka Tot Bojnik 
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Miért van az, hogy egyes emberek egész életükben engedelmesek, szerények és hajlamosak másoknak a kedvében 

 
A válasz a  
engedelmességre, kedvess

nak, akik hallgat
 nem 

nagyon   
lánygyermekként korlátozott számú engedélyezve számomra, 

megszegni azokat, mert hosszabb id  
 a környezetem hozzászokik engedelmességemhez és ahhoz, hogy 

mindenki kedvében akarok járni, saj haragudtam magamra, de mégsem 
 maradt meg  

ám témáján dolgoztam, 
 

, már  l éreztem magam 
eltúlozta a látogatásokat, én meg nem mondtam semmit, hogy a kedvében járjak,  

  
ar történetében megesett, hogy egy 

abszolvens szülei meglátogatják az egyetemi tanárt, bár megmagyaráztam otthon
 

a szerelem és a tudomány nem jár együtt! 
, azaz a szünetben

kettesben üldögélt ában, amikor ban hirtelen 
a fejemben, hogy nem szabad itt látnia engem a fiúmmal, mert  

-e valaki, de 
nagyon rosszul éreztem maga egyetemistá k alá bú Olyan buta helyzet, 

A belém nevelt viselkedés, hogy  legyek és mindenkire hallgassak, gyorsabb volt az 
 

z a szokásom, hogy mindenkinek a 
 Igaz, az anyját bosszantani kezdte, mert nem volt olyan t ú mint 

 
 voltam, figyelmeztetett, és ezt nagyon köszönöm neki! 

 neki , ha a kollekt m társas összejöveteleire megyek, habár 
szerettem volna, de mégsem járok miatta, élesen reagált 
engedékeny maradsz, soha sem fogsz elmenni!” Megfogadtam a tanácsát, köszönöm is neki! 
A férjem húgánál, aki Manchesterben él, ott-t

 
kerül házimunkát m  

edig az étkezés után elviszi az öke  a 
, 

 
leszedésénél ág férfi tagjai csodálkoztak olyan  

Irigyelnek engem, mert velük ellentétben nekem nem kellett semmit sem tennem, mindent elvégzett 
 

ánként 
t be magad, de 

tudod, mi vagy te? BOSZORKÁNY vagy!” 
 megdöbbentett a kijelentése  

Az engedelmes, önfeláldoz   megérte
bb is, amikor el kellett döntenem, hogy  legyek-e, vagy se

 
Ha jobban meggondolom, még mindi , de a boszorkány b”-je is jobb, mint 
semmi, mert a környezet és a férjem is  

, mert egész életünkben két munkahelyen 
úgy-  az otthoni, ahol feleségek, anyák, háziasszonyok vagyunk, de soha 
nincs megfizetve  A - unk ünk unk el, takar tsunk és még sok 
minden mást csinálj  boszorkányok vagyunk, akár nem! 

Tóth Bojnik Nevenka 
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Bosznia-Hercegovinában mi magyarok 
az év nagyobb részében el vagyunk 
s ziótól, 
rádióm soroktól; legtöbbször az újságok 
és a folyóiratok is hozzáférhetetlenek az 
itteni magyarok számára. Így van ez 
évtizedek óta. Közben minden nyelv

, változik. Más 
kérdés, hogy jó irányba tart-e ez a 

sem. Nem vagyok 
nyelvszakos és nem is volt soha – még 

 – amb cióm a nyelv 
kérdéseivel foglalkozni, de az utóbbi 
években ideges tenek a bürokrácia által 
használt, de a magyar tévécsatornákon 
is hallható egyes szavak, kifejezések. 
Most csak egy-két , 

melyek, szerintem,  elfogadhatatlanok a magyar nyelv . 
A eljárás bosznia-hercegovinai a mai magyar 
bürokrácia által használt, számunkra új szavakkal. Dilemmában voltunk, hogy mit jelent a  ”, vagy az 

”, „családi név“, „utónév”  szakemberekkel is, és a „nagy” b
való tással magyarázták ezeknek a szavaknak a megjelenését. 
kórmeghatározás, de nem értem, hogy a magyar állama miért nincs lektora, nyelvésze az ilyen 
esetekre? Mert a magyar nyelvben vannak kifejezések ezekre a fogalmakra, az „ ”, 
„vezetéknév”, „ ” szavak... 
Idén nyáron, mint minden évben, Újvidéken töltöttem g élek az alkalommal, hogy 

Vajdaságban 
tévé

ésemre a magyarországi 
 z 

interjúalanyok többé nem 
vagy

 valamit, hanem majdnem 
csak kizárólag „fogalmaznak”. Szerintem 
– ismétlem, nem vagyok nyelvész – a
„fogalmazás” kifejezést esetleg csak a
nagyon 
kijelentéseknél használnám. Akkor,
amikor jól meg kell gondolni, mit
mondunk, hogyan fogalmazunk. Aztán
nézem a telev zión a focimeccset. A
játékosok most már nagyon ritkán
ú  a labdát, legtöbször ki- vagy

be ccintik stb. Egyszóval
a bekk-k ú  
nevezik, a  
Megérthet , hogy a rek igyekeznek
változatosan  
történteket, de mindennek, gy ennek  a
törekvésnek is, jó ha van valami
mértéke.
T laikustól 
támáról.

*
Személyesen nagyon szeretném, ha a nyelvészeknek több befolyása lenne -
adásában, de a „fogalmazványainak” jav tásában

émet nyelv mintájára  új 
 

 -Hercegovinában a magyar 
nyel                                                                      
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Összeállította/Sasatavila: Trkulja Viktória/Viktorija Trkulja 
KÖLTÉSZET     POEZIJA 

        MAJD MEGÖREGSZEL 
Majd megöregszel és bánni fogod, 
hogy bántasz, - azt, amire büszke vagy ma. 
A lelkiismeret majd bekopog 
s nem lesz emlék, melyben magadra 
hagyna. 

Lesz vén ebed s az melléd települ. 
Nappal pihensz majd, széken 
szunyókálva, 
mert éjjel félni fogsz majd egyedül. 
Árnyak ütnek a rezg  anyókára. 

Az öreg kutya néha majd nyafog, 
de a szobában csend lesz, csupa rend lesz; 
hanem valaki hiányozni fog 
a multból ahhoz a magányos csendhez. 

Majd tipegsz s ha eleget totyogott 
rossz lábod, leülsz. Fönn aranykeretben 
áll ifju képed. Hozzá motyogod: 
"Nem öleltem meg, hiszen nem szerettem." 

"Mit is tehettem volna?" - kérdezed, 
de fogatlan szád már nem válaszolhat; 
s ki a nap el tt lehunyod szemed, 
alig várod, hogy feljöjjön, a holdat. 

Mert ha elalszol, ugrál majd az ágy, 
mint a csikó, hogy a hámot levesse. 
S a félelem tün dik, nem a vágy, 
a fejedben: Szeress-e, ne szeress-e. 

    Magadban döntöd el. Én fájlalom, 
    hogy nem felelhetek, ha kérded: él-e. 
   Mert elfárad bennem a fájdalom, 
    elalszik, mint a gyermek s én is véle. 

( 1936. nov. )
 József Attila 
   (1905-1937) 

Starost
   

što su: 
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  Nevenka Tot Bojnik 
Öregég 
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E
szól .                                                                  Tóth Bojnik Nevenka 

Az öreg kutyus
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nna 
MAGYAR KONYHA                          

Š
Hozzávalók:

1. 10 dkg császárszalonna
2. 1 tk zsír
3. 1 csokor új hagyma
4. 2 gerezd fokhagyma
5. 2 db sárga répa
6. 1 db petrezselyemgyökér
7. 20 dkg sárgaborsó
8. só
9.
10. 1,5-2 l víz
11. 2-3 db krumpli

Elkészítés

1. A császárszalonnát kisebb kockákra vágjuk, egy

tálalásig.
2. Az újhagymát vékony karikákra vágjuk, majd a

párolni. Hozzáadjuk az apróra vágott
fokhagymát, pár pillanat múlva az ízlés szerint
feldarabolt répát és petrezselyemgyökért, majd
az edényt félig lefedve pároljuk pár percig.

3. Ezután hozzáadjuk az alaposan megmosott (a
sárgaborsót érdemes több vízben átmosni, akkor nem

sárgaborsót  
só félig

megpuhul. Ekkor hozzáadjuk a felkockázott krumplit, ha

Sastojci:

1. 10 dkg carske slanine
2.
3. s
4.
5.
6.
7.
8. so
9.
10. 1,5-2 l vode
11. 2-3 komada krompira

Priprema

1. emo imo je u
tavi dok ne porumeni,  zatim izvadimo 
stavmo 

2.
staklaste boje. Dodamo nasjeckani bijeli luk, nakon
nekoliko trenutaka dodamo po ukusu narezanu

poklopljeno.
3.

dodamo vodu i 
mekan. Zatim dodamo na kockice narezani krompir, po
potrebi posolimo, pobiberimo i kuvamo dok ne bude
gotovo.

MÁJJAL TÖLTÖTT CSIRKECOMB
Hozzávalók

1. 6 db csirkecomb
2. só
3. 1 fej vöröshagyma
4. 1 dl olaj
5. 30 dkg csirkemáj
6.
7. morzsolt majoránna
8.
9. 1 csokor petrezselyem
10. 1 db zsemle
11. 2 db tojás
12. 1 dl sör

JET
BATACI 

Sastojci
1.
2. so
3. glavica luka
4. 1 dl ulja
5.
6. mljeveni biber
7. m
8. timijan
9. 1 vezica pe
10.
11. 2 kom jaja
12. 1dl piva
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Sastojci 
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nna 
MAGYAR KONYHA              

Elkészítés 
1.  
2.  

5.

Priprema 
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Fotografije/Fotók: Fülöp Dóra 




