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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

A menekültválság árnyékában
A menekültválságot kísérő fül-

siketítő médiaricsaj közepette 
meglehetősen nehéz bármi más-
ra koncentrálni. Főként most, 
amikor a horvát–magyar viszo-
nyok (szerencsére egyelőre csak 
kormányzati szinten) mélypon-
ton vannak, ugyanezen válság-
ból kifolyólag. Mindennek kap-
csán, csupán annyit, hogy a hor-
vát kormány szemmelláthatólan 
abban reménykedik, hogy a rossz 
idő miatt a menekültek áramlá-
sa alábbhagy, illetve, hogy a na-
ponta a határt illegálisan átlépő 
2-3000 embernél nem nagyobb 
csoportokat gyorsan tovább tud-
ja küldeni. 

Ezzel továbbra is fenn tudja 
tartani azt a látszatot, hogy ke-
zeli a helyzetet, közben azért fo-
hászkodik, hogy valami történik 
majd az EU szintjén, ami megold-
ja az Európát áradatként ellepő 
népvándorlást. Hogy ez a számí-
tás bejön-e, vagy sem, majd kide-
rül, ugyanúgy mint a válasz arra 
a kérdésre, befolyásolni fogja-e a 
menekültválság a küszöbönálló 
parlamenti választások eredmé-
nyeit, vagy sem.

A nyáron még úgy tűnt, hogy 
a Milanović-kormánynak jelen-
tős mértékben javultak az esé-
lyei, mert a gazdasági mutatók, 
ha vánszorogva is, de megindul-
tak felfelé, az idegenforgalmi 
idény új csúcsokat döntött, és a 
már jó előre kitervezett válasz-
tás előtti szociális juttatások, a 
svájci frankban vezetett kölcsö-

nök konvertálása az SDP népsze-
rűségének növekedését eredmé-
nyezték. Hogy az időközben be-
következő menekültválság mi-
lyen mértékben fogja befolyá-
solni a választásokat, illetve vala-
ki javára billenti-e a mérleget, ezt 
jelenleg lehetetlen megítélni. A 
két nagy párt, az SDP és a HDZ, 
fej fej mellett halad a belelendü-
lő választási kampány közepet-
te, s még nem látni annak jelét, ki 
fogja jobban felmérni a választó-
polgárok valós hangulatát. Miu-
tán már bizonyos, hogy a válasz-
tások novemberben lesznek, az 
elkövetkező hónap nem fog ked-
vezni a gyenge idegzetű embe-
reknek, minden jel arra utal, hogy 
mindkét fél lejárató kampányt 
fog folytatni.

Ami bennünket, horvátorszá-
gi magyarokat illet, jelenleg még 
sem a két kormányzat anyázása 
sem a „magyarok embertelensé-
gét” lelkesen ecsetelő horvát mé-
diumok nem befolyásolták dön-
tő módon helyzetünket, esetleg 
a közérzetünkön rontottak vala-
mit, ám az óvatosság, odafigye-
lés nem árt, különösen ha mindez 
ezzel az intenzitással folytatódik. 
Ha már a témánál tartunk, berke-
inkben sokakat meglepett, hogy 
a kisebbségi parlamenti választá-
sokon induló Jankovics Róbert, il-
letve a HMDK úgy döntött, hogy 
helyetteseként „párton kívüli” 
személyt nevez ki. A választás 
Balázs-Piri Zoltánra, Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa, illet-

ve a zágrábi kisebbségek Koor-
dinációjának elnökére esett, aki 
a jelölést, ismétcsak sokak szá-
mára meglepő módon, elfogad-
ta. Az esetleges félreértések és 
belemagyarázások elkerülése ér-
dekében a következőket szeret-
nénk elmondani: Balázs-Piri Zol-
tán magánemberként döntött a 
jelölés elfogadásáról, Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsa 
erről nem határozott, csupán tu-
domásul vette a tényt. Ezt azért 
fontos kihangsúlyozni, mert Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Ta-
nácsa a továbbiakban sem szán-
dékozik beleszólni a két országos 
szervezet vitájába. Ez a vita szá-
munkra csak annyiban érdekes, 
hogy jelentős mértékben megne-
hezíti az együttműködést a hor-
vátországi magyar közösségen 
belül, továbbá széthúzást szít és 
ezáltal rendkívüli károkat okoz a 
horvátországi magyarság számá-
ra. 

Ugyanakkor az igazsághoz 
tartozik az is, hogy Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa már 
több éve jó együttműködést va-
lósít meg a HMDK-val, s hogy ez 
a viszony mindkét félről minde-
nekfelett korrekt, tiszteletteljes. 
Nyilván ez befolyásolta Balázs-Pi-
ri Zoltánt amikor a HMDK felkéré-
sét fogadta el, s nem Juhász Sán-
dorét, ugyanis a MESZ is szerette 
volna Balázs-Piri Zoltánt helyet-
tesként indítani a kisebbségi vá-
lasztásokon.

KALAPIS Rókus  



Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Zágrábban

Zágráb Város Érme-díjat kapott a Tanács

Kirándultak a zágrábi óvodások

Zágrábban vendégszerepelt a Budapesti Bábszínház

A Székesfehérvári Horvát 
Nem  zetiségi Önkormányzat Ja-
ku bek Tiborné elnök szervezésé-
ben június 27-én látogatást tett 
Zágrábban. Az Ady Körben ve-
zetőségi tagok: Csányi Zsuzsa, 
Svaguša Katalin, Šehtel Molnár 
Annamária és Antal Irma fogad-
ták a vendégeket, valamint Ba-
lázs-Piri Zoltán, a Tanács elnöke.

A látogatásnak kettős célja 
volt, együttműködési megálla-
podás aláírása a Székesfehérvári 
Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat és Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanácsa és az Ady End-
re Magyar Kultúrkör között, to-
vábbá megnézni a város neveze-
tességeit és megismerni annak 
magyar vonatkozásait. 

A 37 vendég szerény vendég-
látásban részesült, rövid ismer-
tetések hangzottak el az önkor-
mányzatok és a Kultúrkör mun-
kájáról. Ezután Šehtel Molnár 

Annamária vezetésével a cso-
port városnézésre indult. A kö-
zös program estebéddel zárult, 
18 órakor indultak haza Székes-
fehérvárra.                DRAGANIĆ H.

A zágrábi magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak egyedülálló élményben volt részük szeptemberben. A Budapest 
Bábszínház Lúdas Matyi című előadását tekinthették meg Zágrábban, a régió egyik legnagyobb hagyományú és jelentősé-
gű nemzetközi bábfesztiváljának keretén belül. A gyerekek nagy izgalommal várták a függöny emelkedését és igaz, őszin-
te lelkesedéssel buzdították Lúdas Matyit igazságos harcában. Még nagyobb volt az izgalom amikor az előadás befejez-
tével személyesen is megismerkedhettek a színészekkel, kezükbe vehették a bábokat. Maguk a színészek is bevallották: 
nagy öröm volt számukra magyar közönség előtt szerepelni.

Ünnepélyes keretek között, a Dverce-palotában Milan Bandić polgármester átadta a Zágráb Város Érme-díjakat 
Zágráb Város Kisebbségi Tanácsai képviselőinek, a kisebbségek helyzetének javítása és a helyi önkormányzatok 
munkájában való aktív részvételéért. Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa nevében a díjat Balázs-Piri Zoltán el-
nök vette át.

A hagyományokhoz híven, 
a Zágrábi Nefelejcs Óvoda ma-
gyar csoportja minden tanév ele-
jén közös családi kirándulást szer-
vez óvodásaik és szüleik részére. 
Az idén a választás a Velika Gorica 
mellett található Novo Čiče falura 
esett, ahol a helyi néptáncegyüttes 
vezetője és segítői régi túrmezei 
házakat berendezve próbálják be-
mutatni vidékük régi életmódját, 
hagyományait. A rendezett és csa-
ládias hangulatú helyen a gyere-
kek hangszerekkel ismerkedtek, 
azokat kipróbálhatták. Betekin-
tést nyertek a régi idők minden-
napjaiba, hogyan éltek, mostak, 
vasaltak, játszottak valamikor. Ter-
mészetesen a háziállatok sem ma-
radtak el, a gyerekek szívesen si-
mogatták meg a bárányokat, nyu-
lakat, és természetesen kerget-
ték a tyúkokat, kacsákat. Ezt kö-

vetően a házigazda almaszedés-
re invitálta a csoportot egy, a kö-
zelben található almaültetvény-
re, ami szintén nagy élményt nyúj-
tott a gyerekeknek. Míg készült az 

ebéd, a gyerekek, ahogy szüleik is, 
zsákban futásban, kötélhúzásban 
mérték össze erejüket. A kirándu-
lás finom ebéddel és születésnapi 
köszöntővel zárult.             Bárics R.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Szombat, 2015. október 24-én, 18:00

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben

Óktóberi emlékműsor nemzeti ünnepünk alkalmából

KIRÁNDULÁS BARANYÁBA
2015. október 10–11.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa munkaterve és a 4. összehívás 2. ülésén hozott 
határozata alapján ismét kirándulást, illetve tanulmányutat szervez Baranyába.

Indulás – szombat, október 10-én, 7 órakor a Cibona irodaháztól (Andrašecova ul.) 
Útvonal -  Program:  

    október 10. – szombat : 
 07:00 – indulás Zágrábból Eszékre (egy megállás) 
 11:00 – érkezés Eszékre (Népkör) – társalgás a Népkörben
 12:00 – Eszék, városnézés 
 14:30 – indulás Kiskőszegre 
 15:30 – érkezés Kiskőszegre a XV. Szüreti Ünnepség 

             (kultúrműsor, borkóstoló és vacsora), indulás a szálláshelyre (kb. 21:00-kor)
október 11. – vasárnap: 

 8:00  –  reggeli, 
 9:00  –  indulás Újbezdánba magyar szentmisére 
 11:00 – indulás  a Kopácsi rétbe, Tökösre (megtekintése hajóval és idegenvezetővel) 
 15:00 – ebéd Várdarócon a Citadela vendéglőben (halászlé)
 17:00 – indulás Đakovóba
 18:00 – Đakovo, városnézes
 19:00 – indulás Zágrábba 

Visszaérkezés – vasárnap, 2015. október 11-én, kb. 21:30-kor, a Cibona irodaházhoz 

A részvételi díj  –   250 (kettőszázötven) kn 

A részvételi díj tartalmazza az utazás (autóbusz), szállás, étkezés (reggeli, vacsora, 
vasárnapi ebéd), valamint a Kopácsi rét belépődíjának költségeit.

Az érdekeltek 2015. október 4-ig jelentkezhetnek a Tanács irodájában 
(személyesen, telefonon vagy e-mailben).

Figyelem! Utazását a kirándulás részvételi díjának befizetésével biztosíthatja (a busz 45 fős ! ).

Október 1., 20:00, Histrion Színház (Ilica 90)
Sebestyén Márta hangversenye

Magyar Tribün - könybemutató
Bódis Mária: Egy honleány naplója - (a II. világhaborúról)

előadó: Pusztai Csaba (Bécs)

Szombat, 2015. október 17-én, 18:00


