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Választások után

A választásokat megnyerték, most a dolog nehezebbik része következik

A polgárok úgy döntöt
tek, hogy az országnak új 
kormányzatra van szük
sége, s a HDZ nyolcéves 
regnálása után a szo
ciáldemokratáknak, illetve 
a velük koalícióra lépő pár
toknak szavaznak bizal
mat.

Zoran Milanović, a jöven
dőbeli miniszterelnök nyi
latkozataiban arra helye
zi a hangsúlyt, hogy az új 
kormányzat nemcsak az 
országban tapasztalható 
válságos helyzettel, de saját 
felelősségével is tisztában 
van. Azt ígérte mindany
nyiunknak, hogy nem hagy 
bennünket cserben, nem él 
vissza az előlegezett biza
lommal. Hogy ez valóban 
így lesze, vagy sem, rö
videsen kiderül, de hogy 
az új kormánynak kicsit 
sem lesz könnyű dolga, az 
bizonyos.  A lakosság a kor
mánytól azt reméli, hogy 
az elkövetkező időszakban 
érezhetően javít az utób
bi években meredeken 
zuhanó életszínvonalon, 
ám hogy ez lehetséges 
lesze, pillanatnyilag ne
héz megállapítani. Minden
esetre   derűlátásra nincs 
sok ok. Fennálása első két 
évtizedében Horvátország 
különböző okok miatt 
jelentősen eladósodott, 
azaz az állam folyamatosan 
több pénzt költött, mint 
amennyi a rendelkezésére 
állt. A gazdasági szakem
berek már jó ideje ismé

telgetik, hogy ez így nem 
mehet már sokáig tovább, 
különösen nem úgy, 
hogy a kölcsönt nem arra 
használják fel, hogy felélén
kítsék az ország gazdasági 
helyzetét. A kulcs a terme
lésben és a kivitelben van. 

A konkrét anyagi javak 
termelése – amennyiben 
sikeres – az egészséges 
gazdaság alapja: munka
helyeket nyit meg és tart 
fenn, adózik, ezzel bizto
sítva az állam költségveté
sét, szolgáltatásokat vesz 
igénybe, beruházásokat 
eszközöl, egyszóval e nél
kül a dolgok egyszerűen 
nem működhetnek.

Hogy hogyan, milyen 
mértékben lesz a kor
mány képes serkenteni az 
ipari termelést az sajnos 
sokban függ a világpiaci, 
illetve az EUban tapasztal
ható helyzettől is, s ez az, 

ami jócskán csökkenti az 
új kormány sikerének esé
lyeit. 

A parlamenti választáso
kon a horvátországi magyar 
kisebbség is megválasztotta 
parlamenti képviselőjét. 
Ez az elkövetkező négy év
ben is a Sója Dénes lesz. Ez
zel kapcsolatban csupán 

az a kérdéses, hogy az új 
megbízatási időszakban 
mekkora lesz a kisebbsé
gi képviselők jelentősége a 
parlamentben, illetve hogy 
az új kormányzat is koalíciós 
megállapodást köte velük, 

mint az előbbi. A helyzet 
ugyanis az, hogy a hatalom
ra kerülő négyes koalíciónak 
elegendő szavazata van 
a Száborban a kisebbség 
képviselők nélkül is, így nem 
feltétlenül szükséges kü
lön egyezkedni a kisebbsé
giekkel is. Ami bennün
ket, zágrábiakat illet, Sója 
újraválasztása számunkra 
végül még kedvező is le
het, amennyiben támogat
ja a Potočnica óvoda újabb 
magyar csoporttal történő 
bővítését, illetve az óvoda 
épületének átépítését. 

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa an
nak a reményének ad han
got, hogy a képviselő úr az 
elkövetkező négy évben 
időt szakít arra, hogy meg
látogassa a Tanácsot. Erre 
ugyanis az elmúlt négy 
évben egyszer sem került 
sor...            KALAPIS Rókus    

Sója Dénes



Karácsonyi üdvözlet
Köszöntőnket egy mesével kezd

jük, melyben egy személy megjárja 
a poklot és a mennyországot is. A 
pokolban furcsa látvány fogadja. 
Nagy kerek asztal mellett ülnek a 
kárhozott lelkek. Az asztalon min
den, mi szemszájnak kellemes. Ám 
mindegyiküknek hosszabb a keze, 
ezért bárhogyan is igyekeznek, egy 
falatot sem bírnak a szájukba tenni. 
Így mindannyian éheznek. Odafent 
az égben ugyanez a látvány fogadja. 
Kerek asztal, sok finom ennivaló és 
méteres kanalak. Csakhogy az üd
vözültek mégis mindig jóllaknak. Ők 
ugyanis etetik egymást.

Ez a kis történet sok mindent 
elmond mindennapjainkról. Egy
máshoz való hozzáállásunk nem
csak a mellettünk élő emberek jó 
közérzetét, de talán nem túlzás, ha 
azt mondjuk: a mi életünk sikeres
ségét is eldöntheti. Elég ha a rövid 
nappalokra, a későn érkező reg

gelekre és a korán leszálló estékre 
gondolunk. Mindennapjainkban is 
elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, 
karácsonyi nagybevásárlás, takarí
tás, ajándékkészítés, családi prog
ramok torlódnak egymásra. Mégis a 
hozzánk közelítő ünnep, karácsony 
ünnepe egyre nagyobb fényesség
gel világít ebben a sötétségben. Vár
juk a megérkezését, csendességét 
még talán akkor is, ha nincs kivel 
megosztanunk ezt a napot. 

Mi tehát a karácsony titka? Hogy 
megmutassa a szeretet útját, hogy 
megváltsa életünket. A szeretet 
nem forradalmakkal és törvényerejű 
rendeletekkel, határozatokkal, nem 
többségi szavazatokkal jön létre, 
hanem úgy, hogy rájövünk: szük
ségünk van egymásra. Ne gon
doljunk rózsaszínű álomra, hiszen 
az élet gondjait, úgy tűnik, nem 
spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyer
mekeink örömére a karácsonyfa 

alatt, gondoljunk egy idős személy
re, akinek elintéztünk egyegy 
ügyet, gondoljunk önmagunkra, 
amikor sikerült elrendezni egyegy 
nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, 
kiegészítjük egymás hiányosságait, 
értelmet és örömet adunk egymás 
életének. Kívánom mindenki
nek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünne
peket. Kívánom, hogy az ünnepi 
idő, akár egyedül, akár szeretteik 
körében töltik a karácsonyt, segít
se Önöket igazi kikapcsolódáshoz, 
testi, szellemi és lelki megújuláshoz, 
feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, 
hogy az új esztendőt új szívvel és 
újult erővel kezdhessük. 

Minden zágrábi magyarnak  
acsarkodásban és irigységben sze
gény, erőben, egészségben, bol
dogságban, megértésben, anyagiak
ban gazdag Új esztendőt kívánunk!

BÓNI Zoltán

Ezen alkalommal szeretnék röviden kitérni a Zágrábi Magyar Közlöny előző, 23. számának 2. oldalán megjelent 
„Senatores boni viri, senatus mala bestia“ című cikk tartalmára.   

Elsősorban elnézést kérek, mint felelős személy, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának tagjaitól, ameny
nyiben a cikk miatt sértetteknek vagy rágalmazottaknak tekintik magukat, és a tisztelt olvasóktól, amennyiben az utób
biból esetleg téves következtetéseket vontak le a Tanács tevékenységéről és hitelességéről.   

Tudniillik az említett cikk jó példája a demokratikus társadalomnak és légkörnek, ugyanazon légkörnek, amelyben 
a Tanács ülésről ülésre folytatja tevékenységét. Mint ahogy minden demokratikus társadalomba tartozónak joga van 
saját véleményének alakítására és hangoztatására, úgy az említett cikk szerzőjének is joga van saját meggyőződésével 
összhangban megnyilvánulnia. Azonban a Zágrábi Magyar Közlöny sem szerkezete, sem jellege, sem pedig megindí
tásának célja révén nem áll összhangban a cikkel, amely kizárólag a szerzőjének személyes értelmezését tükrözi a 
Tanácsüléseken zajlottakra vonatkozóan. A Tanács, amelynek egyik tagja a cikk szerzője is, összesen 25 felnőtt egyénből 
áll, akik szintén meggyőződésükkel összhangban saját erőfeszítéseiket, tapasztalataikat és tudásukat fektetik bele abba, 
hogy konstruktív módon, a horvátországi törvényeknek megfelelően és hatékonyan képviseljék a magyar nemzetiségű 
zágrábiak érdekeit. Minden határozatát a Tanács parlamentáris módon, demokratikus vitát követően hozza meg, a tanács
tagok szavazatainak felén felüli többséggel. Ennek alapján minden, a Tanács által meghozott határozat nem lehet csak 
néhány személy határozata, véleménye, és nem is az. Hangsúlyozom, hogy a Tanács, ahogyan Zágráb Város magyar 
nemzetiségű polgárainak érdekeit, úgy a tanácstagok érdekeit is képviseli, és hogy egy pillanatban sem egyetlenegy 
tanácstag megélhetése sem volt veszélyeztetve. Örülök, hogy ezúton azt közölhetem az olvasókkal, hogy a konkrét 
vita tárgyát képező ügyet a Tanács már az elkövetkező ülésén megoldotta. Ez tehát azt bizonyítja, hogy a Tanács igenis 
felelősségteljesen és lelkiismeretesen közelíti meg összes előírt feladatát.   

Remélem, hogy tisztelt olvasóink az említett cikket úgy értették, mint a kifejezés szabadságának megnyilvánulását, 
és hogy továbbra is bizalommal lesznek a Tanács tagjai iránt, azok iránt, akiket személyes érdemeik miatt maguk 
választottak meg, mert a Tanács tagjai ugyanazon erényeikkel gazdagabbá teszik a Tanács tevékenységét, és igyekeznek 
méltóak lenni az Önök szavazatára. 

A zágrábi magyarok jövendőbeli jólétének és a Tanács hitelességének, méltóságának megőrzésének reményében, 
tisztelettel: 

BalázsPiri Zoltán, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának elnöke  

Kedves zágrábi magyar polgárok, tisztelt olvasók! 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 2011. november 8-án megtartott ülésén, a szavazatok döntő többségével 
úgy határozott, hogy elhatárolja magát a Zágrábi Magyar Közlöny 23. számában megjelent, “Senatores boni viri, 
senatus mala bestia”  című cikktől. 

A Tanács eddigi munkája során határozatait demokratikus módon, szavazás által hozta meg, szem előtt tartva 
Zágráb Város magyar közösségének érdekeit.



Kellemes hangulat, 
házias ételek

Magyar Est

November immár hagyomá
nyosan az a hónap, melyben a Ta
nács megszervezi a Magyar Estet, a 
zágrábi magyar közösség egyik leg
kedveltebb társas eseményét, ahol 
kötetlen társalgás, magyar zene és 
házias ételek mellett tölthetik el az 
esti órákat.

Ez az idén sem volt másként, a 
Magyar Est ismét családias hangu
latú rendezvénynek bizonyult.

Ismét remekeltek 
a baranyai táncosok

Zágrábi Magyar Néptáncest

Magas színvonal, 
kerek évforduló

Nótaest a Körben

November 19én, a Cseh Otthon
ban, a HMDK, az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör és Zágráb Város Magyar 
KIsebbségi Tanácsa szervezésében 
másodízben is megtartották a Zág
rábi Magyar Táncestet, melynek 
folyamán a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége keretén 
belül működő egyesületek tánccso
portjai léptek fel. Legrövidebben: 
a baranyai táncosok ismét reme
keltek.

“Száll az ének” címmel, novem
ber 12én megtartották az Ady End
re MKK zenei szakcsoportjának 
népdal, magyarnóta, csárdás és 
szórakoztató zenei estjét. A Kör 
művészeinek már megszokottnak 
számító, színvonalas előadása 
mellett a rendezvény arról is em
lékezetes marad, hogy ez volt az az 
alkalom, amikor EmichOvčarić Me
linda megünnepelte körtagságának 
50. évfordulóját. A jókívánsághoz 
ezúton csatlakozik a Zágrábi Ma
gyar Közlöny is. 

Az estet Balázs-Piri Zoltán, a Tanács elnöke nyitotta meg

Mindent bele, így járják az igazi legények

Emich-Ovčarić Melinda megünnepelte körtagságának 50. évfordulóját
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

2011. december 18., vASárnAP, 16:00 óra – Karácsonyi ünnepség

2012. jAnuár 21., SzombAt, 18:00 – Zenés irodalmi est
 a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2012. jAnuár 27., PénteK, 18:00 – „Magyar filmest” rendezvénysorozat: 
„Puskás Ferenc” dokumentumfilm bemutatója

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk!

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa


