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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Barátságról a menekültügy kapcsán
Magyarország és Horvátor-

szág között csaknem ezeresz-
tendős a páratlan történelmi 
együttműködés. A Zrínyi család, 
a Frangepánok, a Festeticsek, 
Jurisics Miklós és mások fémjelzik 
közös múltunkat. Az európai tör-
ténelemben példa nélküli, békés 
és gyümölcsöző együttélés volt 
ez. Valódi perszonálunióként mű-
ködött, Horvátország tényleges 
és teljes körű autonómiát élvezett 
a közös királyságon belül. A XIX. 
század közepén keletkezett elő-
ször feszültség a két nemzet kö-
zött, kezdetben még több önálló-
ságot, majd teljes függetlenséget 
követeltek horvát barátaink. A tri-
anoni békediktátum után azon-
ban a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályságban, majd a későbbi Jugo-
szláviában, nem azt kapták, ami-
re számítottak. A XX. század ször-
nyűségeit, köztük a milosevicsi ag-
ressziót túlélve, végül 1992 január-
jában ismerte el a világ Horvátor-
szág függetlenségét. Mindehhez 
alapvetően hozzájárult Antall Jó-
zsef és kormánya. Rendszervál-
toztató miniszterelnökünk nem-
csak titkos fegyverszállítással, ha-
nem a nyílt és a színfalak mögötti 
diplomáciai erőfeszítéseivel meg-
győzte nyugati partnereinket Hor-
vátország és Szlovénia állami szu-
verenitásának elfogadásáról. Az 
első Orbán-kormány kiemelten ke-
zelte a magyar–horvát kapcsola-
tokat, a második Orbán-kormány 
pedig meghatározóan elősegítet-
te délnyugati szomszédunk euró-
pai uniós csatlakozását. Horvát-

országgal 2013. július elseje óta is-
mét egy unióban élünk, most már 
nem perszonálunióban, hanem az 
Európai Unióban. A két nemzetet 
összeköti a közös történelmi múl-
ton túl az azonos értékrend, a kö-
zös vallás és a kulturális hasonló-
ság is.

Mindezt felismerve javasoltam 
2013 nyarán, hogy a magyar–len-
gyel barátság napja példájára, 
hozzuk létre a magyar–horvát ba-
rátság napját is. Természetesen 
ezt megelőzően egyeztettem a 
Szábor partnerbizottságának el-
nökével és a horvát külügyminisz-
terrel. A parlament külügyi bizott-
sága egyhangúlag támogatta a ja-
vaslatot, de a tárgysorozatba vé-
tellel vártunk, amíg a horvát par-
lamentben is benyújtanak hason-
ló javaslatot. Ez a mai napig nem 
történt meg. 

Miért? Mert a Mol–INA-vita 
megmérgezte a levegőt. Most 
pedig a menekültügy mérgezi to-
vább. Józan ésszel nehéz felfogni, 
hogy vannak felelős politikusok, 
akik nem ismerik fel az egymás-
rautaltságot, a két ország közöt-
ti együttműködés szinte korlátlan 
lehetőségeit. Egyes vélemények 
szerint ennek oka a zágrábi kor-
mány baloldali mivolta. Én nem 
osztom ezt a nézetet. Szerintem 
egyes személyek tájékozatlansá-
gáról, szűklátókörűségéről lehet 
csak szó. Mit veszítünk a kapcsola-
tok befagyásával? Felsorolni is ne-
héz lenne. Csupán néhány példa 
a gazdasági szektorból. Megvaló-
síthatnánk uniós pénzek felhasz-

nálásával a Budapest–Fiume vas-
útvonal első Orbán-kormány ide-
jén tervezett felújítását. Ezzel pár-
huzamosan részt vállalhatnánk 
a fiumei kikötő modernizálásá-
ban, megvalósítandó régi tervün-
ket, miszerint Rijeka Közép-Euró-
pa első számú déli tengeri kijára-
ta lenne. Kiépülne az ugyancsak 
több mint tíz éve tervezett észak–
déli gázvezeték, amit lengyel ba-
rátainkkal kezdtünk el szorgal-
mazni 2000-ben. A menekültvál-
ság lecsengése után (bár a helyzet 
jelenleg katasztrofális, de semmi 
nem tart örökké) közös turiszti-
kai programokat lehetne kínálni 
elsősorban tengerentúli turisták-
nak. A két barátság napja prog-
ram rámutathatna arra, hogy Ma-
gyarországnak két igazi, történel-
mi múltban gyökerező stratégiai 
partnere van Közép-Európában: 
Lengyelország és Horvátország. 
Ahogy a visegrádi együttműködés 
több mint két évtizede alatt Varsó 
és Budapest volt e közösség mo-
torja, mostantól Varsó, Budapest 
és Zágráb lehetne a Baltikumtól az 
Adriáig terjedő térség együttmű-
ködésének hajtóereje. (Csak érde-
kességként: e három ország Euró-
pa legrégebbi államai közé tarto-
zik.) Az észak–déli közlekedési fo-
lyosók és energiavezetékek törté-
nelmileg szükséges megvalósítá-
sán kívül együtt léphetnénk fel az 
Európai Unióban közös érdekeink 
képviseletében.       CSÓTI György

A szerző egykori zágrábi nagykövet, a Ma-
gyar–Horvát Baráti Kör elnöke.



Mint már hírül adtuk, Balázs-
Piri Zoltán elfogadta Jankovics 
Róbert ajánlatát és annak he-
lyetteseként indul a küszöbönál-
ló parlamenti választásokon. Ez 
számára nyilván nem volt egysze-
rű döntés, ugyanis azzal, hogy a 
HMDK-s jelölt mellett áll ki, még 
ha magánemberként is, fennált 
annak veszélye, hogy ezt az elha-
tározását félreértelmezik.

Nevezetesen úgy, hogy ez leg-
egyszerűbben annyit jelent, hogy 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa, illetve a zágrábi magyar-
ság beadta a derekát és a HMDK 
pártjára állt. Hogy ez mennyire tá-
vol áll az igazságtól, azt sem a zág-
rábi magyaroknak, sem a Tanács 
tagjainak nem kell magyarázni, vi-
szont a választási kampány alatt 
elhangozhat még ez-az, s ezért 
úgy érezzük, nem árt még egy-
szer – a tisztánlátás érdekében 
–, megvizsgálni a tényeket. Első-
sorban szóljunk egy pár szót Ba-
lázs-Piri Zoltánról. Nem szoktuk 
dicsérni, érdemeit hangoztatni, 
pedig ha valaki, Zoli, a mi Zolink 
megérdemli.

Sőt, a végsőkig igazságtala-
nok vagyunk vele szemben ebből 
a szempontból, ám ennek oka el-

sősorban talán abban van, hogy ő 
erre nem tart igényt,  másodsor-
ban pedig, hogy érdemeit, mun-
káját jól ismeri minden zágrábi 
magyar (legalábbis azok, akiket a 
legkisebb mértékig is érdekel az it-
teni magyar közösség ügye). Meg 
végül, emberek vagyunk, s ezért 
természetesnek tartjuk, hogy van 
egy megszállott, aki önszántából, 
minden anyagi és egyéb juttatás 
nélkül lót-fut az érdekünkben. 
Már évek óta embereket és anya-
gi javakat szállít saját kocsijával, 
saját költségére, saját szabad ide-
jében. Ismétcsak saját szabad ide-
jében, s nemritkán saját költségé-
re: takarít, bútort szerel, szaval, 
beszerez, vendéget fogad, veze-
ti a Tanácsot, gyámkodik a cser-
készcsapat felett, országszerte 
jelen van a rendezvényeken, tár-
gyal, szervez... És mi mindezt ma-
gától értődőnek tartjuk, mert hát 
ilyen a mi Zolink. (Egészen addig, 
amíg össze nem esik a kimerült-
ségtől, és akkor csodálkozunk, 
mert már erre is volt példa.)

Zoli lankadatlan tettrekészsé-
ge, néha már az önemésztést sú-
roló tenni akarása mellett még 
egy ritka jellemvonással bír: ösz-
tönösen kerül mindennemű konf-
liktust, illetve, ha ezekkel szem-
besül, mindig annak módját kere-
si, hogyan lehetne ezt feloldani.

Ezzel néha meg tudja őrjíteni 
az embert, mert akár órák hosz-
szat is képes valakivel győzköd-
ni egyértelmű hülyeség felett, 
de végül valahogy mindig neki 
van igaza: az illető kibeszéli ma-
gát, megnyugszik, a hülyeség el-
felejtődik, az élet pedig megy to-
vább. Ez a vezetési stílus lényege-
sen hozzájárult ahhoz, hogy Zág-
rábban immár több mint egy év-
tizede nagyjából a felebaráti sze-
retet jegyében telnek napjaink, 
illetve ahhoz, hogy létrejött egy 

országos együttműködés csírája. 
Ennek jegyében került sor arra, 
hogy Zoli végül is elvállalja a kép-
viselőjelölt-helyettesi megbíza-
tást.

Ezt úgy is értelmezhetjük, 
hogy egy többéves, tisztelettel-
jes, zavartalan együttműködés 
kölcsönös bizalmat eredménye-
zett. Ennek alapján született meg 
a mai partneri viszony a HMDK és 
a zágrábi Tanács között. Szóval 
nem valaki ellen irányuló szövet-
ségről van szó, hanem minden-
ben egyenrangú felek közös cé-
lok megvalósítása érdekében ki-
fejtett együttműködésről. Nem 
titok, hogy Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa igényli a má-
sik országos szervezettel való 
együttműködést, illetve, hogy 
ezen felül szívesen látná a HMDK 
és a MESZ együttműködését is. 
Mindezt annak reményében, 
hogy a kölcsönös bizalom meg-
erősödésével végül mindannyi-
an közösen munkálkodhassunk 
a horvátországi magyarság meg-
maradása érdekében, a jövőben 
megalakuló  országos magyar ko-
ordináció keretében és azon kí-
vül. Tehát nincs ok az aggodalom-
ra, összeesküvés-elméletek gyár-
tására, senki sem ígért senkinek 
semmit, senki sem kap semmit. 
Pont. Néha az a legjobb politika, 
ha nincs politika, ha minden úgy 
van, ahogy mondják, ha minden 
olyan, mint aminek látszik.

Visszatérve Balázs-Piri Zoltán-
ra, olyankor is eszünkbe juthat-
na a mi Zolink, amikor nincsenek 
választások. Hívjuk el egy italra, 
mondjuk meg neki, hogy jól csi-
nálja, hogy nagyra becsüljük amit 
értünk tesz. Még akkor is, ha nem 
tart igényt rá, ha szerényen hát-
rahúzódik. Higgyék el, jól fog esni 
neki.                             

KALAPIS Rókus

Balázs-Piri Zoltán

A mi Zolink



Parlamenti választások 2015

Magyar képviselőjelöltek

Juhász Sándor

Jankovics Róbert Harmincöt éves, nős, Pélmonostoron él, számítástechnikai mérnök. 
A HMDK ügyvezető elnöke. Anyanyelvi szinten beszél magyarul és hor-
vátul, de ugyanez elmondható angol nyelvtudásáról is (a cambridge-i 
egyetem nyelvvizsga-bizonyítványával rendelkezik). 1997-ben alapító 
tagja a Pélmonostor Magyar Kultúregyesületnek, 1999-ig a szervezet el-
nökségi tagja. 1999-ben alapító tagja a HMDK pélmonostori szervezeté-
nek, máig alelnöke. 2002-től az Eszéken működő Magyarigazolvány-iro-
da vezetője. 2003-tól a laskói magyar általános iskola informatikatanára. 
2003-tól a HMDK országos szervezetének titkára, 2010-től ügyvezető el-
nöke. 2003-2006: az Eszék-Baranya megyei Magyar Kisebbségi Önkor-
mányzat titkára, 2006-tól 2008-ig elnöke (az új összetételű önkormány-
zat 2007-ben újraválasztotta). 2003-tól 2007-ig tagja Pélmonostor város 
magyar kisebbségi önkormányzatának. 2008-tól Eszék-Baranya megye 
magyar kisebbségi önkormányzatának küldötte volt az Országos Ma-
gyar Koordinációban. 2005-től Pélmonostor város elöljáróságának a tag-
ja, 2009-től Pélmonostor Városi Tanácsának tagja. 2010-től a Baranjski 
Vodovod felügyelő-bizottságának elnöke.

Juhász Sándor Pélmonostoron született magyar iparos családban 
1954-ben. Általános iskolai tanulmányait Pélmonostoron végezte az 
1960-as években, a gimnáziumi érettségit követően pedig az újvidéki 
Természettudományi Egyetemen tanult, ahol földrajz szakon diplomá-
zott 1979-ben. Pályája kezdetén az Eszéki Község hivatalnoka, 1988-tól 
az Eszéki Népfőiskola munkatársa, 1996-tól pedig pedagógusi pályára 
lépett és a Pélmonostori Közgazdasági Középiskola földrajztanáraként 
ténykedik egészen 2014 tavaszáig, amikor a horvátországi magyarság 
parlamenti képviseletét veszi át. Nős, két gyermek atyja. Alapító tagja az 
1997-ben megalakult Pélmonostor Magyar Kultúregyesületnek, amely-
nek 1999 óta elnöke is egyben. 2002-től pedig több mandátumon ke-
resztül megszakítás nélkül a Magyar Egyesületek Szövetségének elnö-
ke. A honvédő háborút követő időszakban Pélmonostor Városi Tanácsá-
nak tagja immár harmadik mandátumban. A MESZ elnökeként tagja a 
Horvát-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottságnak, úgyszintén a Magyar 
Állandó Értekezletnek és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóru-
mának. Számos közéleti szerep betöltése mellett 2014-től a horvátor-
szági magyarság parlamenti képviselője. A pélmonostori magyar kisebb-
ségi önkormányzatnak,valamint az Eszék-Baranya Megyei Magyar Ki-
sebbségi Önkormányzatnak az első választások óta, azaz 2003-tól min-
den mandátumban tagja volt.

Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa csatlakozik az Orszá-
gos Választási Bizottság felhívásá-
hoz és tisztelettel felkéri a magyar 
nemzetiségű polgárokat, hogy el-
lenőrizzék le bejegyzésüket és ada-
taikat a választási névjegyzékben. 

Ez megtehető a https://biraci.
gov.hr/RegistarBiraca/ című webol-
dalon. 

Az egyéni személyi szám beírá-
sa után, a Névjegyzék keresőben, 

megtekinthető a bejegyzett nem-
zetiség is. Szükség esetén, ameny-
nyiben ott  helytelen adat szere-
pel, személyesen kérelmezni le-
het a pontos adat bejegyzését leg-
később 2015.  október 28-ig az il-
letékes Közigazgatási Hivatalban. 
(Gradski ured za opću upravu, Trg 
Francuske Republike 15.) 

Arra kérjük a zágrábi magyaro-
kat, hogy ne sajnálják a fáradsá-
got és ellenőrizzék le a választási 

névjegyzéket, különösen akkor, ha 
közvetlen a választások előtti idő-
szakban töltötték be 18-dik élet-
évüket, vagy ha 2007 után költöz-
tek városunkba. 

Egyúttal a Tanács arra is felhív-
ja polgártársai figyelmét, hogy aki 
csak teheti, menjen ki szavazni és 
kérje a kisebbségi szavazólapot 
(XII. választási körzetre), illetve ki-
sebbségi listára szavazzon, ne pe-
dig a pártlistára. 
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Tekintettel az előttünk álló parlamenti választá-
sokra  Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 

Kerekasztal-beszélgetést és tájékoztatót tart a 
zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben, vasárnap, 
október 25-én, 10 órai kezdettel.

Ezen minden zágrábi magyar értesülhet a válasz-
tás menetével, a választási névjegyzékkel kapcso-
latos esetleges adatváltoztatás lehetőségéről és 
egyéb választással kapcsolatos tényről.

Felhívjuk a zágrábi katolikus hívők figyelmét, 
hogy ősztől a a magyar mise minden hónap első és 
harmadik vasárnapján van a Szent Márk-templom-
ban 8:30 órai kezdettel. November első vasárnap-
ján, 1-jén, Mindenszentek napján, nem lesz mise, a 
következő magyar mise november 15-én lesz az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör elhunyt tagjai emlékére.

Örömmel értesítjük a zágrábi magyar közössé-
get, hogy megoldódott az anyanyelvápolás, illetve a 
magyar nyelvoktatás kérdése a középiskolá sok szá-
mára. Október 19-étől elkezdődott a fakultatív okta-
tás az 1. Gimnáziumban (Avenija Dubrovnik 36). Az 
oktatás hetente egyszer két, illetve három tanóra 
tartamában zajlik és rendes tantárgyként fel lesz 
tüntetve a bizonyítványban. Felhívjuk a középisko-
lás diákokat, hogy éljenek az adott lehetőséggel és 
jelentkezzenek a magyar nyelvápolásra a Tanács tit-
káránál (098/484974) vagy Molnár Hajnalka tanár-
nőnél (091/5490605).

Felhívás

Szombaton, október 30-án, 18 órai 
kezdettel a zágrábi Cseh Otthonban 
(Šubićeva 20.) A programban fellépnek 
a HMDK baranyai és kelet-szlavóniai 
kultúregyesületeinek tánccsoportjai és 
a zágrábi magyar óvodások. 

6 . Zágrábi magyar néptáncest

Anyanyelvápolás 
és magyar nyelvoktatás 
középiskolások részére

Értesítés

Tartalmas baranyai és szlavóniai kirándulás
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Önkormányza-

ta évi két alkalommal szervez tanulmányi kirándulást.
Szekeres Péter, az önkormányzat titkára lapunk-

nak elmondta, miután megtudták, hogy a tervezett 
kirándulásukkal egy időben tartják a kiskőszegi szüre-
ti fesztivált, úgy döntöttek, részt vesznek az esemé-
nyen is. A zágrábi magyarok nemcsak szemlélői vol-
tak a rendezvénynek, az Ady Kör énekara is fellépett 
a műsorban. 

Az önkormányzat titkára elmondta azt is, hogy ki-
rándulásuk első állomása az Eszékhez tartozó Rétfa-
lu volt, ahol a Népkör Magyar Kultúregyesület tagja-
ival találkoztak a székházukban. Megnézték a mel-
lette lévő református templomot is, tettek egy sé-
tát Eszék belvárosában és az Óvárosban is. A kirán-
dulás programjában szerepelt még a Kopácsi-rét és a 
tökös-pusztai vadászkastély, a hazafelé vezető úton 
pedig Đakovo nevezetességei. (ÚMKÚ - MICHELI T.)


