Zagreb, veljača 2011 .

18. broj

Prepuno Hrvatsko Narodno Kazalište
Sredinom siječnja Veleposlanstvo Republike Mađarske, povodom mađarskog predsjedanja Europskom
Unijom upriličilo je svečani program u HNK – Zagrebački Mađari pokazali su veliki interes za ovu priredbu
Na priredbi održanoj u
HNK predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović,
potpredsjednik Vlade Republike Mađarske Tibor
Navracsics, te ministar
vanjskih poslova Gordan
Jandroković pozdravili su
mađarsko predsjedanje.
Tibor Navracsics je u
povodu događaja koji
simbolizira
prijateljstvo
dviju zemalja govorio i o
tome, da s ovom priredbom Hrvatsku pozdravlja,
ne samo Mađarska, već i
cijela Europa, kao buduću
članicu Europske Unije.
Hrvatski predsjednik istaknuo je da dvije zemlje
mnogo toga povezuje:
prijateljstvo, zajednička
povijest, njihove manjine, te se između ostalog i njima može zahvaliti
da Republika Mađarska
daje značajnu potporu
priključivanju Hrvatske.
U ime hrvatske Vlade,
potpredsjednik i ministar
vanjskih poslova Gordan
Jandroković izrazio je zahvalnost mađarskoj Vladi,
što je za jedan od prioritetnih ciljeva svoga predsjedanja istakla upravo
uspješno priključivanje Republike Hrvatske.
Program
su
otvorile Lidija Bajuk i Irén
Lovász, pjevačice nar-

odnih pjesama, koje su
u duetu otpjevale neko-
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Vatreni program Zvjezdookih publika je nagradila gromoglasnim pljeskom

Irén Lovász i Lidija Bajuk

liko mađarskih i hrvatskih
pjesama.
U završnom djelu priredbe hrvatska publika
proslavljajući predsjedanje
Mađarske mogla je vidjeti
plesni nastup renomirane
dječje skupine «Zvjezdooki» (Csillagszemű). (MTI)

Zagrebačka publika do posljednjeg mjesta ispunila HNK-a

Na margini
Novinarstvo je, između
ostalog, teško usvojiva
struka, jer često većina
teško zamjećuje događaje
ispod površine, a svoja
mišljenja oblikuje pozivajući
se na trendove o prošlim,
sadašnjim i budućim
zbivanjima. Prema zlim
jezicima, ne škodi ako se u
novinaru nađe i nešto želje
za pisanjem, ali to je neka
potpuno druga tema.
Slijedeće
retke
namijenio sam kao bilješku
na margini uz nedavni
svečani program u HNK,
jer upravo taj događaj u
meni je konačno zatvorio
sliku. Brojnost iznad svih
očekivanja
zagrebačkih
Mađara, koji su se okupili na
priredbi, sigurno je i druge
potakla na razmišljanje,
ubrajajući ovdje i istaknute
uzvanike.
Stoga
bi
vjerojatno i naš saborski
zastupnik drugačije govorio
o zagrebačkim Mađarima,
da je bio prisutan na
priredbi koju je organiziralo
Veleposlanstvo Mađarske,
gdje je između ostalih bio
i predsjednik Republike
Hrvatske. Taj njegov
izostanak toliko je težak,
da se samo ozbiljnim
zdravstvenim problemima
može opravdati, posebno
ako se zna, da je njegovu
odsutnost zamjetio i sam
predsjednik Josipović.
Ostavivši po strani
postupke nj. ekselencije
Deneša Šoje, sa članovima
naše zajednice želio bih
podijeliti mišljenje da
se u Zagrebu, točnije u
zagrebačkoj
mađarskoj
zajednici, tijekom protekle
godine mogla osjetiti
spontana gibanja. Pod tim

treba podrazumijevati da
se izvorno nezainteresirana
i
pasivna
zajednica
pokrenula. Ostvarilo se
jedno pozitivno ozračje, a
na priredbama se pojavljuju
već otpisani, odnosno nove
osobe, a pomoć dolazi
i bez posebnih vapaja,
kada nastane potreba.
To ću kasnije potkrijepiti
i primjerima, ali bih prije
toga volio ukazati na ono
što je tako uobičajeno u
našem manjinskom životu,
što je pokrenulo pozitivan
proces koji nas nadasve
raduje.
Gledajući
unazad
mišljenja sam da se
ponajviše Vijeću mađarske
nacionalne manjine Grada
Zagreba može zahvaliti na
situaciji koja je stvorena
u mađarskoj zajednici
glavnog grada Hrvatske.
Vijeće koje upravo stupa
u osmu godinu svoga
postojanja, donijelo je
tri važne stvari u život
zagrebačkih Mađara. Prvo
- stvorila je materijalnu
neovisnost, drugo – dala
je mogućnost dijaloga
unutar zajednice, odnosno
usadila je u svijest nužnost
međusobne suradnje, a
treće – stvorila je tolerantnu
klimu zahvaljujući kojoj
se uspješno i ostvarila
suradnja između mađarskih
institucija i udruga u
Zagrebu. Napola u šali,
može se i tako definirati,
da se u radu Vijeća nije
najvažnijim pokazalo ono
što je činilo, već ono što
nije činilo. Jer ono što
Vijeće jednoznačno nije
činilo, bilo je to što se nije
mješalo u ničiju djelatnost.
Tijekom
dosadašnjeg

djelovanja Vijeće nije željelo
upravljati ili nedaj bože
zapovjedati nikome. Ako je
bilo zamoljeno bezuvjetno
i bezrezervno nastojalo
je pomoći, a to čak i nije
stavljalo na velika zvona,
što je uistinu rijetkost u
današnjem svijetu punom
samopromidžbe.
Ovaj
pristup s načelom «tiha
voda brege dere» također
je neprimjetno urodio
plodom, a rezultati su
nastali tamo gdje ih se
najmanje mogli očekivati:
u
protekloj
godini
priredbe Vijeća i MKD-a,
druženja i akcije bila su
sve posjećenija, kao nikad
u proteklih deset godina,
a ono što je najvažnije
pojavile su se i nove
potrebe. Neću tako skoro
zaboraviti ono oduševljeno
i dobro okruženje, kada
smo nas desetak prije
Božića u «društvenom
radu» pakirali pakete za
dobrotvornu donacijsku
akciju. Nitko nije želio biti
pametniji od drugoga,
nametnuti svoju volju na
mirnu većinu, već smo se
samo okupili i lijepo u tišini
učinili ono što je trebalo,
te ispunjeni zadovoljstvom
otišli kući.
Mislite da to nije velika
stvar? Kada je riječ o
nama, vječito svadljivim
razjedinjenim Mađarima
koji potkopavaju jedni
druge,
mogu
svima
svjedočiti da se uistinu
dogodila velika stvar i
nadam se da će se sve
češće ponavljati u drugim
situacijama. Sve to naravno
ne znači da u djelovanju
Vijeća nema još očekivanja,
niti to da je sa stajališta
zagrebačkih
Mađara
nastupio Kanaan. Riječ je o
sitnicama, svakodnevnim

stvarima, koje u normalnim
okolnostima ne bi bile ni
vrijedne spomena. To što
ovo držimo srcu ugodnom
rezultatu, slikovito govori
o općem stanju u široj
mađarskoj
manjinskoj
zajednici u RH koje smo
iskusili u protekla dva
desetljeća, koje se nikako
ne može opisati normalnim.
Ne mogu se previše nadati
da će se dogoditi, da će
zagrebački primjer dobro
utjecati na ostale, te da
će vijesti koje govore o
posvađanosti zamijeniti
vijesti o uravnoteženom
životu zajednice
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Činjenice
- u 2010. prekobrojan interes iskazan je za jesensko studijsko putovanje
- ulaznice za Dan Vijeća
Mađarsku noć rasprodane su prije roka, što se
dosad nikad nije dogodilo
- Vijeće je i u 2010. godini
pomagalo mađarskim
udrugama i institucijama
u Zagrebu, ubrajajući
ovdje
i
mađarsko
odjeljenje DV Potočnica i
dvojezično odjeljenje OS
Ivana Gundulića
- Vijeće podupire suradnju među mađarskim
udrugama i institucijama;
tako je u proljeće 2010.
organiziran okrugli stol
u MKD Ady Endre, gdje
je i formalno ustanovljena suradnja Vijeća i svih
mađarskih udruga u Zagrebu.

Nagrada SMU-a Mađarskom kulturnom društvu
Savez
mađarskih
udruga (SMU) održao
je prigodnu manifestaciju povodom Dana
mađarske kulture u Suzi.
U mjesnom domu kulture, u sklopu dvosatnog programa odvijala
se predaja Nagrade za
životno djelo SMU-a. O
visokoj razini kulturnog
programa pobrinuli su
se sastavi, zborovi, recitatori, plesači i pjevači
iz Osijeka, Zagreba,
Zmajevca, Belog Manastira i drugih naselja.
Iz tisućljetne mađarske
kulturne
baštine
izvođači su prikazali
neke segmente, a njihov
je nastup bio uspješan
uvod u svečanost predaje Nagrade za životno
djelo koju je ustanovio
Savez mađarskih udruga. Okupljene su pozdravili predsjednik SMUa Šandor Juhas i Deneš
Šoja, saborski zastupnik.
Nagrada za životno
djelo dodjeljena je u više

kategorija, a većina ih je
dobila kao priznanje za
svoje djelovanje na polju
kulture, odgojno-obrazovnog rada s djecom,
obrazovanja odraslih,
vjerskog života, te glazbenog stvaralaštva. U
Hrvatskoj su prvi put
podijeljene nagrade za
životno djelo desetorici
pripadnika mađarske za-

jednice i jednoj udruzi. Svi
oni svojim su predanim
i nesebičnim djelovanjem proteklih godina
učinili puno za opstanak
mađarske
manjinske
zajednice i očuvanje
kulturne baštine. U ime
nagrađenih predsjednica Mađarskog kulturnog
društva Ady Endre iz Zagreba Marijana Selman

je možda najslikovitije
u zahvali opisala bit ove
nagrade: «Višestoljetno
je iskustvo bilo na pozornici, koje ne smije pasti
u zaborav, ništa nije bilo
uzalud, jer lijepo je vidjeti buduće naraštaje, ove
mlade koji prihvaćaju
povjerene im zadatke i
časno predstavljaju svoju zajednicu.»

Nagrađeni u društvu Deneša Šoje i Šandora Juhasa

Popis stanovništva 2011
U travnju 13 tisuća
hrvatskih
državljana
ima mogućnost da kao
popisivači zarade 3,5 tisuća
kuna. Hrvatski državni zavod za statistiku najavio
je da će zaposliti trinaest
tisuća popisivača i nadzornika popisa prilikom popisa
stanovništva u 2011. godini,
te da će se u svim županijama
otvoriti popisivački centri.
Ovih se dana možemo detaljno informirati o svim
informacijama
vezanim
za popis stanovništva na

web-stranicama Zavoda za
zapošljavanje i Državnog
zavoda za statistiku. Za
popisivača mogu se prijaviti
hrvatski državljani koji su
napunili 18. godinu životu
i imaju završenu najmanje
srednju školu. Kandidati
koji prođu prvobitnu selekciju proći će krajem ožujka
obuku u trajanju od nekoliko dana u popisivačkim
centrima i polagati završni
ispit. Važno je napomenuti
da se za popisivača može
prijaviti neovisno od spola

i nacionalne pripadnosti.
Popis stanovništva u 2011.
godini za mađarsku nacionalnu manjinu je od izuzetnog
značaja, jer će se na taj način
moći utvrditi koliko se broj
umanjio u proteklih deset
godina. Podaci o nacionalnoj pripadnosti iz popisa
stanovništva neposredno će
utjecati prilikom izbora za
vijeća i predstavnike, jer kao
što je poznato, zakon propisuje da će se vijeća nacionalnih manjina birati samo
u onim sredinama, gdje na

županijskoj razini njihov broj
prelazi 500 osoba. Prema slobodnoj procjeni, u proteklih
10 godina broj zagrebačkih
Mađara se nije znatno promjenio, ali je izuzetno važno da
se svi Mađari koji se iz nekog
razloga nisu do sad izjasnili,
to sada učine. Time će učiniti
uslugu zajednici, a zbog toga
neće imati nikakve neugodnosti. U krajnjem slučaju,
dužni smo to učiniti ne samo
u spomen naših roditelja i
predaka, već i zbog osobnog
samopoštovanja .

Obavještavamo sve zainteresirane da
se u vezi pojednostavljenog postupka stjecanja
mađarskog državljanstva mogu obratiti Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Mađarske
u Zagrebu, tel: 01/4890-906 i mogu zatražiti svoj
termin.
Sve važnije informacije glede mađarskog
državljanstva mogu se naći na web-stranici:
www.allampolgarsag.gov.hu
.
U SUBOTU, 5. OŽUJKA 2011. GODINE U 17 SATI, U
MKD ADY ENDRE (Martićeva 8)

održava se

Dječji maskenbal
Program: Izbor najbolje maske, zabavne igre i
natjecanja.
Dobra zabava zajamčena!.

OBAVIJESTI

U SUBOTU, 26. VELJAČE U 19:00 SATI, U MAĐARSKOM
KULTURNOM DRUŠTVU ADY ENDRE

„ Kazalište - Hököm”
Večer Frigyesza
Karinthyja
Izbor
humorističkih
jednočinki Frigyesza Karinthyja izvodi dramska
sekcija Društva
S poštovanjem molimo
cijenjene goste da slanim i
slatkim vlastitim pripravcima obogate ponudu jela i
pića.
Unatoč bolesti patera Sztrilicha i dalje se svake
nedjelje ujutro u 9 sati u crkvi Sv. Marka održava
mađarska katolička sveta misa, koja se privremeno služi dvojezično.
Nakon svete mise druženje u prostorijama
društva Ady Endre u vremenu od 10 do 12 sati.
U SUBOTU, 12. OŽUJKA U 19:00 SATI, U MAĐARSKOM
KULTURNOM DRUŠTVU ADY ENDRE (Martićeva 8)

„Jer domovina
nije na prodaju”

MKD Ady Endre, Vijeće mađarske nacionalne
manjine Grada Zagreba i ostale mađarske udruge u
Zagrebu u subotu 12. ožujka 2011. godine, u 18 sati
polažu zajednički vijenac na spomen-ploču Sándora
Petőfija u Vlaškoj 87.

Svečani program povodom obljetnice mađarske
građanske revolucije i borbe za slobodu 1848-49.
U programu će nastupiti članovi dramske i glazbene sekcije društva

Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Vodovodna 15, Zagreb tel: 098/484974 mail: iroda@zg-magyar.hr
internetska stranica: www.zg-magyar.hr
Izlazi jednom mjesečno u 1000 primjeraka

