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Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés
A Minority SafePack a FUEN által indított európai polgári kezdeményes, mely arra kötelez-
né az EU törvényhozását hogy hathatósan támogassa az őshonos nemzeti kisebbségeket

Az Európai Únió nem csak a 
gazdasági jólét, hanem a jogok 
és békés együttélés hazája is. 
Nagyon jól van ez így. Létezik a 
tőke, a munkaerőáramlás, a mű-
vészetek, az információ szabad 
áramlásának joga, a mássághoz 
való jog is ebben a mi tágabb ha-
zánkban. Jól van ez így. Nagy vív-
mányok ezek amelyek EU-s szin-
tű ajánlások, tehát közösségi 
szabályok alapján jöttek létre. 
Jól van ez így. De mi van a nem-
zeti kisebbségek és a kisebbsé-
gi, regionális nyelvek ügyével ? 
Róluk nem készültek EU-s szin-
tű ajánlások és ennek következ-
tében az egyes országokban ta-
pasztalható gyakorlat is ugyan-
csak eltérő. Ez viszont nagyon 
nem jó így. 

Az EU politikai porondját az 
adott országok többségi nemze-
teiből kikerülő politikusok domi-
nálják és ennek következtében 
nem is mutatnak nagy hajlandó-
ságot arra, hogy foglalkozzanak 
ezzel az üggyel.

Létezik viszont az EU-ban az 
Európai Polgári Kezdeményezés 
intézménye. Ez azt jelenti, hogy 
ha az Únió legalább hét tagorszá-
gának összesen legalább 1 millió 
polgára kifejez egy igényt, akkor 
az Európai Bizottságnak (gyakor-
latiasan az EU kormányának ne-
vezhetjük ezt) ezzel okvetlenül 
foglalkoznia kell. Az EU-s orszá-
gokban 50 millióra tehető a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó sze-

mélyek száma, és a FUEN, a ki-
sebbségek szervezeteit tömörítő 
EU-s szintű szövetség egy ilyen 
polgári kezdeményezést indított 

útjára Minority SafePack néven. 
Ennek az a célja, hogy a megfe-
lelő számú aláírás összegyűjtése 
révén úgymond kötelezze az Eu-
rópai Bizottságot egy olyan tör-
vényjavaslat-csomag kidolgozá-
sára, amely a nemzeti kisebbsé-
gek biztonságát szeretné sza-
vatolni, egy olyan EU-s jogsza-
bály-gyűjtemény, amely lehetővé 
teszi a kisebbségi nyelvi jogok és 
a kultúrák védelmének szorgal-
mazását. 

Mondani sem kell, hogy a ha-
táron túli magyar szervezetek 
egy emberként támogatják és 
dolgoznak a Minority SafePack 
sikeréért. Orbán Viktor miniszter-

elnök is fontos dolognak nevezte 
ezt a határon túli magyar közös-
ségek megóvása tekintetében, 
és alá is írta a kezdeményezést. 

Tegyünk mi is jogaink európai 
szintű szabályozása érdekében! 
Ne másra várjunk! Fejezzük ki 
ilyen irányú igényünket. Ne for-
duljon elő az, hogy néhány tucat 
aláírás híján elbukjon egy ilyen je-
lentős dolog.

Minden aláírás számít, hogy ez 
a nemes kezdeményezés révbe 
érjen. Az aláírás leadásának vég-
ső határideje 2018. április 3.

Aláírni a: https://ec.europa.eu/
citizens-initiative/32/public/#/ (a 
kitöltés Önnek megfelelő nyel-
vét szabadon választhatja) olda-
lon tud, vagy pedig az Ady End-
re Magyar Kultúrkörben, minden 
vasárnap, 10-12 óráig. 



Windsingers

Nagykövetségi 
látogatás

Családi 
összejövetel

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából Magyarország zágrá-
bi nagykövete, őexellenciája Ma-
gyar József és Györei Anita első 
beosztott meglátogatták a zág-
rábi Ivan Gundulić Altalános Is-
kola kéttannyelvü tagozatát. Ez 
alkalommal az osztálykönyvtár 
gyermeknépdalokat tartalmazó 
cd-vel és új könyvekkel gazdago-
dott. A gyermekek nagy érdeklő-
déssel fogadták a vendégeket.

Február 7-én, szerdán a Zágrábi 
Magyar Intézetben a Windsingers 
acappella együttes koncertjét él-
vezhette a közönség. Egyúttal 
Magyaroszág nagykövete, Ma-
gyar József köszöntötte az Inté-
zet új igazgatóját, Dezső Jánost, 
aki február 1. óta tölti be e tisztsé-
get. A könnyed, dzsesszes zenevilá-
gú Windsingers együttes  fellépése 
nagy sikert aratott, függetlenül at-
tól, hogy ismeretlennek számítanak 
tájainkon.

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa, valamint az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör kezde-
ményezésére 2018. január 28-án 
is folytatódtak a családi összejö-
vetelek, társalgások. E kezdemé-
nyezésnek sikerült hagyományt 
teremteni, olyan céllal, hogy a 
Zágrábban és környékén élő ma-
gyarok jobban megismerhessék 
egymást kötetlen társalgás, ösz-
szejövetel, vagy kirándulás kere-
tein belül. Az összejövetelekre ha-
vonta egyszer kerül sor. Ez alka-
lommal a Zágrábi Állatkert volt a 
helyszín. A gyerekek nagyon örül-
tek míg az állatokkal ismerked-
hettek, valamint alkalom volt ez a 
szülőknek is kötetlen társalgásra, 
amíg a gyerekek játszottak. 



Farsang a Körben

Anyanyelven

Február 3-án, szombaton 
farsangi jelmezbálat szervez-
tek a gyermekeknek az Ady 
Endre Magyar Kultúrkörben 
(Martićeva 8). Ennek kerete-
in belül a legszebb jelmez ki-
választására, érdekes játékok-
ra, zenére, táncra is sor került. 
Mint a gyermekfarsangokon ál-
talában, nagyszerű volt a han-
gulat. 

A farsangolást a rákövetke-
ző szombaton, február 10-én a 
felnőttek folytatták. 

A rendezvény keretein be-
lül a Kultúrkör színjátszó és ze-
nei szakcsoportjának tagjai be-
mutatták a „Próbálj meg lazí-
tani” című zenés szórakoztató 
műsort, majd a Vegyeskar alkal-
mi műsora következett. Az iga-
zi mulatozás természetszerű-
leg csak ezek után kezdődött. 
A batyubál jelleggel összeál-
ló lakoma jelentős mértékben 
hozzájárult az emelkedett han-
gulathoz. Az esemény nem nél-
külözte a cseppfolyós összete-
vőt sem, így a mulatság a ha-
gyományokhoz híven nótázás-
sal fejeződött be az  éjszakai 
órákban.

Szombaton, február 17-én a 
Zágrábi Kisebbségi Tanácsok és 
Képviselők Koordinációja az idén 
is programot szervezett  az Anya-
nyelv nemzetközi napja alkalmá-
ból „ Mesélj nekem a saját nyel-
veden” címmel. 

A rendezvénnyel a szervezők 
az anyanyelv használatának fon-
tosságára igyekeztek felhívni a 
figyemet a kisebbségek nemze-
ti identitásának megőrzése érde-
kében.

A programban rész vettek az 
Ivan Gundulić iskola kéttannyelvű 
tagozatának valamint a magyar 
nyelvápolás tanulói is.
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

SZOMBAT, március 10., 18:00 óra – A Kultúrkör ünnepi műsora az 1848/49-es magyar polgári for-
radalom és szabadságharc 170., és Petőfi Sándor költő születésének 195. évfordulója alkalmából. A 
programban részt vesznek a színjátszó szakcsoport tagjai és a Vegyeskar.

SZOMBAT, március 24., 18:00 óra – Húsvéti Vásár. A rendezvény keretein belül alkalmi műsort 
adnak a színjátszó szakcsoport tagjai és a Vegyeskar. A vásáron kedvező áron hagyományos ételek, 
italok és ajándéktárgyak vásárolhatók.

TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy az Ady Endre Magyar Kultúrkörben (Martićeva 8, Zagreb) 
csütörtökönként 16:15-17:00 óráig megszervezzük a magyar nyelvű zenés mozgásfejlesztő órát óvodás korú 
gyermekeknek. Az órákat Grah Éva, a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karán, testne-
velő és gyógytestnevelő szakán végzett tanár szervezi. A foglalkozások célja az erő, az állóképesség, a haj-
lékonyság és a motorikus képességek fejlesztése. További információ: Grah Éva, e-mail cím: gdo.eva.grah@
gmail.com, telefon: 095 65654554.

Tisztelt Horvátországban élő magyar állampolgár! 
Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8-ára írta ki az országgyűlési választásokat, amelyeken 

minden Horvátországban élő magyar állampolgár élhet szavazati jogával, az alábbiak szerint:  
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok Magyarország horvátországi külképvi-

seletein, a Zágrábi Magyar Nagykövetségen vagy az Eszéki Magyar Főkonzulátuson adhatják le személye-
sen szavazatukat. Ehhez legkésőbb 2018. március 31-éig kérelmezniük kell az ún. külképviseleti névjegyzék-
be történő felvételt, amelyről bővebben a választás.huinternetes oldalon tájékozódhatnak.  

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára a szavazáshoz választási 
regisztrációra, a választási névjegyzékbe történő felvételre van szükség. A névjegyzékbe vételi kérelmet a 
Nemzeti Választási Iroda címére kell benyújtani postai vagy elektronikus úton, legkésőbb 2018. március 24-
éig. Fontos, hogy a 2014-es országgyűlési választások előtt vagy az azóta már regisztrált állampolgároknak 
a névjegyzékbe vételt már nem szükséges kérelmezniük.

A választási regisztráció részleteivel kapcsolatban a valasztas.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. 
További kérdéseikkel a Zágrábi Magyar Nagykövetség Konzuli Osztályánál is érdeklődhetnek, az alábbi 
elérhetőségeken: 

– Személyesen: 10000 Zagreb, Pantovčak 255-257 címen (munkanapokon: 09:00-16:00 óráig.)
– Telefonon: +385-1-489-0906, munkanapokon: 09:00-16:00 óráig.)
– Emailen:consulate.zgb@mfa.gov.hu címen. 
Az országgyűlési választásokról a Zágrábi Nagykövetség munkatársa március 4-én, 10:00 órakor a zág-

rábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben tájékoztatást tart. A tájékoztatón segítséget nyújt a választási re-
gisztrációhoz is. Minden érdeklődő magyar állampolgár számára közvetlenül a helyszínen, ezt követően 
telefonon vagy elektronikus levelezőrendszeren keresztül a rendelkezésére áll. 
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MOZGÓ KIÁLLÍTÁS - KONCERT
Sípos Tibor festőművész első önálló kiállításának 50. évfordulója alkalmából a zágrábi Szent 

Márk templomban 2018 március 18-án a 8 óra 45 perckor kezdődő szentmisét követően 


