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Enyhül a feszültség Brüsszel 
és Budapest között

A magyar miniszterel
nök kifejezetten megértő, 
együttműködő hangot 
ütött meg a múlt héten 
Strasbourgban, az Európai 
Parlament vitáján.

Orbán Viktor úgy ment 
el az Európai Parlament 
Magyarországról szóló vi
tájára, hogy előtte már 
világossá tette, Magyar
ország enged az Európai 
Bizottság felszólításainak. 
Innentől kezdve a parla
menti vita kevésbé volt 
érdekes: a néppárt méltá
nyolta a magyar kormány 
irányváltását, és türelmet 
kértek a többi frakciótól. 

A baloldal és a libe
rálisok pedig nehezen tud
ták megfogni a magyar 
miniszterelnököt a vitá
ban, mert Orbán Viktor 
azt hangsúlyozta, hogy 
értékekről semmilyen vitá
ja sincs Európával.

A nap legfontosabb 
tanulsága az volt, hogy Or
bán Viktor teljes fordulatot 
vett az EUval folytatott, 
hónapok óta húzódó vi
tájában. 

Az EPs vita utáni sajtó
tájékoztatón már egye
nesen úgy fogalmazott, 
hogy csak technikai 
ügyekre korlátozódnak a 
viták, és egyetlen szimbo
likus ügyben vitatkoznánk, 
de ha kell, akkor abban is 
engedünk.  

A magyar miniszterel
nök legfontosabb üzenete 
Európának az volt, hogy 
az Európai Bizottság ál
tal előző nap bejelen
tett kötelezettségszegési 
eljárásokban Magyar
ország kész engedni a 
brüsszeli követeléseknek. 

Ezek nem fontos ügyek, 
részletkérdések – hang
súlyozta a magyar minisz
terelnök. 

Egyetlen ügyben jelez
te, hogy amíg lehet, addig 
ragaszkodna a magyar ál
lásponthoz, és ez a jegy
bank vezetőinek esküjéről 
szóló kitétel. (A bizottság 
kifogásolta, hogy a jegy
bankelnöknek és a mone

táris tanácsnak olyan es
küt kell tenniük az ország 
és annak érdekeinek szol
gálatára, ami problémás, 
tekintve hogy a jegybank
elnök egyben az Európai 
Központi Bank kor
mányzótanácsának is tag
ja.) 

José Manuel Barro
so szerdai parlamenti be
széde visszafogottabb 
volt, mint ahogy az utóbbi 
hetekben beszélt Magyar
országról, így reálisnak tű
nik, hogy már 24én, Orbán 
brüsszeli útjakor megszüle
tik a kompromisszum a vi
tás kérdésekben. 

Viviane Reding alapjogi 
biztos volt a keményebb a 

parlamenti ülésen. 
Ő további vizsgálato

kat helyezett kilátásba a 
magyar igazságügyi sza
bályozás esetében, de ez
zel együtt is a feszültség 
enyhülni látszik Brüsszel 
és Budapest között.

És ez még akkor is így 
van, ha az EPben a fel
szólalók többsége jó há
rom órán keresztül támad
ta a magyar kormányt.  

A demokrácia leépítése 
volt a legenyhébb a vádak 
között, érdekes volt, hogy 
még a szocialista Tabaj
di Csaba nyugtatta őket, 
hogy azért Orbán nem a 
Puszta Putyinja.
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Orbán szerint Budapest és Brüsszel nézetkülönbségei csak technikai ügyekre korlátozódnak 



Európa, vagy nem Európa?
A fenti kérdés minden bizonnyal 

el fog dőlni a hétvégi népszavazá
son, s a válasz remélhetőleg igen 
lesz. Az Európai Unióhoz való csat

lakozás ellenzői – ha a zágrábi ma
gyarok közt egyáltalán van ilyen –, 
most lehet, hogy csóválják a fejüket, 
ám a Horvát Köztársaság polgárai 
számára az EU az egyedüli, ami pers
pektívát biztosíthat, más választá
sunk nem nagyon van. 

Elsősorban azért, mert a világ 
nagyot változott a XIX. század óta. 
Most, a harmadik évezred kezde
tén, világszerte vajúdik az emberi 
társadalom, bizonyítva, hogy egy új 
világ van születőben. A kommuniz
mus összeomlott saját súlya alatt, 
a liberális kapitalizmus az egyik vál
ságot a másik után termeli, a spon
tán polgári szervezkedések egyaránt 
megrázkódtatták az arab világot, de 
az Egyesült Államokat is – az agyon
hallgatott Occupy Wall Street
mozgalom továbbra is él, leginkább 
azért, mert az átlag amerikai egyre 
inkább úgy érzi, hogy kirabolták 
jövőjéből a bankok és a nagyhatalmú 
korporációk. Az államok már jó ideje 
úgy próbálnak megoldást találni az 
egységes bolygógazdaság egészen 
újszerű kérdéseire, hogy szorosabb
lazább szövetségeket formálnak. Ez 

történik Észak és Dél Amerikában, 
a Csendesóceán térségében, Ázsiá
ban és Európában is. Az Egyesült Ál
lamokat, Kínát, Oroszországot és 

esetleg Indiát leszámítva egészen 
egyszerűen senki sem elég nagy ah
hoz, hogy egyedül próbáljon boldo
gulni a globalizáció útvesztőiben. 
Hogy mennyire bonyolult folyama
tokról beszélünk itt, megemlítjük 
még azt is, hogy a szédületes ütemű 
tudományos, műszaki fejlődés 
egyre nagyobb nyomást gyakorol 
a hagyományos ipari termelésre, s 
szemben az ipari forradalommal ez 
a jelenleg még névtelen forradalom 
nem úgy működik, hogy a munka
helyek elhalásával párhuzamosan 
ezek számának megfelelő, vagy en
nél több új munkahelyet teremt 
meg. A helyzet az, hogy már nem
csak az alacsony képesítést igénylő 
munkahelyek forognak veszély
ben. A robotizáció és az egyre 
fejlődő számítógépes rendszerek 
nemcsak azt jelentik, hogy egyre 
többet, jobbat tudunk termelni ol
csóbban, hanem azt is hogy az em
beri munkaerő mindinkább felesle
gessé válik. Ez olyan probléma, mely
re még senki sem talált megoldást. 
Jelenleg csupán két javaslat van. 
Az amerikai szemlélet szerint az au

tomatizált üzemeket külön meg kell 
adóztatni, hogy az innen származó 
eszközökből „virtuális munkahelye
ket” lehessen nyitni. (Magyarán: az 
állam azért fog fizetést biztosítani 
a polgároknak, hogy személyisé
güket fejlesszék, bármit értenek is 
elmélet az megálmodói ez alatt.) 
A másik megoldást körülbelül két 
hete javasolta a brit közgazdászok 
egy csoportja, javasolva a húszórás 
munkahét bevezetését. Ettől az 
intézkedéstől a munkahelyek igazsá
gosabb elosztását remélik, oly mó
don, hogy azt a munkát amit eddig 
egy ember végzett el ezután kettő, 
vagy akár három fogja végezni. Ter
mészetesen nem a fizetés feléért 
vagy egyharmadáért, hanem azért 
amiért ma egy személy napi nyolc 
órát dolgozik…

Visszakanyarodva a népszavazás 
és Európa témájára, ezek után már 
valószínűleg érthetőbb, hogy miért 
mondjuk azt, hogy Horvátország
nak nincs jövője az EUn kívül. A 
nagy, szinte az egész kontinenst 
magába foglaló államszövetséghez 
való tartozás nem azt jelenti, hogy 
jobban fogunk élni. Ez csupán any
nyit jelent, hogy esélyünk lesz arra, 
hogy szívós, kitartó munkával jobbá 
tegyük az életünket, s ehhez ittott 
egy kis segítséget is fogunk kapni. A 
népszavazás konkrét eredményeiről 
következő számunkban fogunk 
beszámolni. 

KALAPIS Rókus

Brüsszel, az Európai Parlament épülete

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa Tájékozta
tásügyi Bizottsága arra kéri az 
olvasókat, hogy kérdéseikkel, 
javaslataikkal járuljanak hozzá 
kiadványunk minőségének ja
vításához. A Bizottság egyút
tal azzal a kérdéssel fordul az 
olvasókhoz, hogy mi a vélemé
nyük a Zágrábi Magyar Közlöny 
elnevezés megváltoztatásáról, 
mivel a Bizottságon belül ez a 
kérdés már egy ideje napirenden 
van. 

Véleményüket, esetleges ja
vaslataikat kérjük küldjék el az 
iroda@zg-magyar.hr email 
címre. 

Felhívás



Megalakult Zágráb Város 
Kisebbségi Koordinációja 

Az Emberi Jogok Nemzetközi 
Napja alkalmával. 2011. december 
12én a Zágráb Óvárosi tanácster
mében ünnepélyes keretek között 
aláírták a Zágráb Város Kisebbség 
Koordinációja alapításáról szóló 
Egyezményt. 

A Koordináció elnökévé Balázs 
Piri Zoltánt, Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsának elnökét, 
alelnököknek Raman Fazlievskit, a 
Roma Kisebbségi Tanács elnökhe
lyettesét, illetve Raško Ivanov bol
gár kisebbségi képviselőt választot
ták meg.

Az óvodában kétszer 
is átadák a lángot

Betlehemi Láng

I. Kisebbségi Sakktorna 
az Ady Körben

Tavaly decemberben a zágrá
bi Zrínyi Miklós cserkészcsapat 
cserkészei jelképesen átadták a 
Bécsből érkező Betlehemi Lángot 
a zágrábi magyar közösségnek. 
Az eseményre a vasárnapi magyar 
mise keretében került sor. A Láng 
átadása az ezt követő napokban 
megtörént az Ady Körben, az Ivan 
Gundulić Általános Iskolában és a 
Potočnica óvodában, ahol a lán
got kétszer is átadták, lévén hogy 
az óvodások nagy száma miatt két 
műsort kellett szervezni.

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
és Zágráb Város Kisebbségi 
Koordináció szervezésében, a Hor
vát Köztársaság nemzetközi elis
merése 20. évfordulója alkalmával a 
Kör helyiségeiben megtartották az 
1. Kisebbségi Sakktornát. A zágrábi 
magyarság színeit Stadler Brigitta, 
Torma László, Réber László és Željko 
Bertić képviselte. A 10 résztvevő 
közül az első helyen Vladimir Frank, 
a másodikon Stadler Brigitta, a har
madikon Zdravko Margetić vég
zett.  

Zágráb Város Kisebbségi Koordinációja elnökének
Balázs-Piri Zoltánt választották meg  

Likó János továbbra is fáradhatatlan. További jó munkát kívánunk!

Ádáz csata dúlt a Körben, képünkön Réber László lépésen

Sportrendezvény
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

2012. FEBRUÁR 11., SzomBAt, 18:00 óra – Farsangi jelmezbál felnőtteknek – Magyar bál
2012. FEBRUÁR 18., SzomBAt, 17:00 – Farsangi jelmezbál gyermekeknek 

Az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör, amit a vissza-
visszatérő zágrábi közön-
ség is tanúsíthat, nem 
kevés kulturális tevékeny
séggel és programmal 
dicsekedhet. A Kör – aho-
gyan azt az egyesület hívei 
és aktív tagjai rövidített 
változatban, vagy talán 
inkább becézésből nevezik 
– kulturális tevékenysége 
nem csupán a már közis-
mert irodalmiszínjátszó 
és zenei szakcsoport pro-
gramjain, projektjein alap-
szik. A Kör tagjai egyéni 
szinten is hozzájárulnak a 
zágrábi egyesület kulturá-

lis tevékenységéhez, ily 
módon biztosítva a város 
magyar közösségének fenn-
maradását, és, mi több, 
különböző képességeik-
kel, tevékenységeikkel, 
műalkotásaikkal és szak-
mai tudásukkal gazdagítják 
az immár zágrábinak 
nevezhető magyar kultúra 
kincseinek gyűjteményét. 
Ebben az aktív, lelkes 
együttműködésben számos 
érdekes elképzelés, majd 
rendezvény, és akár műhely 
jön létre. Így tehát, miután 
január 7én összejöttek a 
magyar népdalt és nótát 
kedvelő zágrábi magyarok, 

hogy együtt töltsenek egy 
kellemes szombati délutánt, 
megalakult a (leíró, nem 
hivatalos néven) Magyar 
nóta műhely. A műhely 
tagjaihoz minden olyan 
magyar vagy nem magyar 
nemzetiségű zágrábi pol-
gár csatlakozhat, aki szereti 
a magyar népdalt, nótát, 
éneket. Nem fontos, hogy 
vane hangja, hallása, zenei 
képzettsége. Az sem fontos, 
hogy fejből tude énekelni, 
vagy ismere egyáltalán ma
gyar dalokat. A műhelyben 
való részvétel alapvető 
feltétele ugyanis az, hogy 
kedve legyen az illetőnek a 

magyar zenevilág kincseit 
megismerni, megtanulni, 
élvezni, bővíteni a magyar 
zenei kultúrára vonatkozó 
ismereteit és, ami nem 
kevésbé fontos, jót szóra-
kozni a többi énekkedvelő 
műhelytársával együtt.  
Szombatonként 17 órakor 
a Körben rendszeresen ve-
hetnek részt az új műhely 
munkájában, kivéve azokat 
a szombati napokat, amikor 
rendezvény kerül megtar-
tásra a Martićeva 8. alatti 
Magyar Kör helyiségeiben.   

Szeretettel várunk min-
den jelentkezőt!            

Dalárda alakult a Körben

KOVÁCS Lea   

Értesítjük a kedves hívőket, hogy a magyar nyelvű szentmisék szeptembertől 
továbbra is minden vasárnap 8.30kor kezdődnek, a SzentMárk templomban. A 
szentmisét Jozo Tolj atya szolgáltatja. A mise után szívesen várunk mindenkit az Ady 
Körben (Martićeva 8.) a már szokásos délelőtti társalgásra.

ÉRTESÍTÉS
Az  Ady Kör asztali

tenisz szakcsoportja 
és a Zágrábi Magyar 
Kisebbségi Tanács  
közös szervezésében 
január 29én vasár
nap,  11 órai kezdettel 
immár harmadízben  
lesz megtartva az Ady 
Kör asztalitenisz tor
nája.

Minden érdekelt 
szíves jelentkezését 
várjuk. Jelentkezni a 
következő telefonszá
mon lehet: 091/2449
222  (BalázsPiri  Zol
tán ). Részvételi díj 30 
kuna. Helyszín: az Ady 
Kör nagyterme.

ÉRTESÍTÉS


