Zagreb, ožujak 2011.

19. broj

Prvi u svijetu
12. ožujka u Gradskoj vijećnici u Mohaču, Mađari iz Hrvatske prvi u svijetu prisegnuli su prigodom prijema
mađarskog državljanstva. Tih dvanaest osoba zatražilo je mađarsko državljanstvo u sklopu pojednostavljeno postupka koje je moguće od siječnja ove godine, a stigli su iz Kopačeva, Suze, Belog Manastira, Karanca i Zagreba na ovaj događaj od povijesnog značaja.
Polaganje prisege za
državljanstvo, održano 12.
ožujka bila je izuzetna prigoda ne samo za dvanaestoricu Mađara iz
Hrvatske, već i za samoupravu grada Mohača, pa
je stoga poglavarstvo povijesnog grada odlučilo da
sa prigodnom svečanošću
uveliča polaganje prisega.
Na svečanosti i polaganju
prisege nazočili su: Gábor
Iván, veleposlanik RM u Zagrebu, Zoltán Juhász, konzul, Árpád Potápi, zastupnik
mađarskog Parlamenta i
predsjednik Odbora za nac.
zajedništvo, Judit PiritynéSzabó, pročelnica i Ljiljana
Pancirov, generalna konzulica Republike Hrvatske u
Pečuhu. Nakon prigodnog
programa, gradonačelnik
József Szekó naglasio je, da
je posebno počašćen, što je

upravo u Mohaču po prvi
put održan ovako značajan
događaj. „Sramotni rezultat referenduma održanog
2004. godine o dvojnom
državljanstvu ostavio je
duboke rane na Mađarima
van granice i stoga vam
sada iskazujem zahvalnost
i izražavam poštovanje, što
ste sada ipak ovdje. Time,
da je među prvim zadaćama
novog saziva Parlamenta
bilo izglasavanje Zakona o
pojednostavljenom prijemu
u mađarsko državljanstvo,
nadam se da smo uspijeli
zaliječiti tu ranu. Nadam se
da je ova prisega prvi korak
u ostvarivanju tog zakona”
– rekao je gradonačelnik
Mohača prije prisege.
Preci Gašpara Bujaka, 73godišnjaka iz Zagreba, bili
su Mađari, a jedno kratko
vrijeme i on je imao pri-

liku biti državljaninom
Mađarske, ali su povijesne
okolnosti dovele do toga

Lijepo je bilo biti
Mađarom, ponovo smo se
mogli ponositi matičnom

Grupna fotografija u Mohaču

da mu se tek nakon 65 godina ponovo pružila prilika da zatraži mađarsko
državljanstvo. Imali smo
prigodu biti svjedocima izvanredno dojmljive i prisne
atmosfere na priredbi.

zemljom. I poglavari povijesnih crkvi blagoslovili su
nove mađarske državljane,
a svečanost je zaključena
uz svečanu pjesmu „Proglas” (Szózat).
(Új Magyar Képes Újság)

Svatko je bitan !
•Od 1. do 28. travnja 2011. provodi se popis stanovništva. U tom razdoblju
posjetiti će vas i vašu obitelj popisivači. Mađarskoj zajednici u Zagrebu, ali i s
gledišta cjelokupne mađarske nacionalne zajednice u Hrvatskoj od sudbonosnog značaja je da se prilikom popisa stanovništva izjasnite kao Mađar. Dva
najvažnija pitanja su 19. i 20. pitanje, u kojima odgovarate o nacionalnosti i materinjem jeziku. Ove rubrike ispunjava popisivač temeljem vaše izjave na licu
mjesta, kemijskom, a ne olovkom. Nemojte propustiti ovu prigodu da konkretno učinite nešto za našu zajednicu. U našem položaju svaki Mađar je bitan, pa
tako i Vi!

Idealni vijećnik
Kao što je već bilo riječi
o tome, za približno dva
mjeseca održati će se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina. Tako
će i zagrebački Mađari,
kao i drugi njihovi sunarodnjaci diljem zemlje moći
izabrati onih 25 osoba, koji
će ih zastupati u naredne
četiri godine, odnosno
voditi skrb o potrebama i
interesima mađarske nacionalne zajednice u Gradu Zagrebu. Ovaj članak
prvenstveno ima za cilj
da potakne naše drage
čitatelje na razmišljanje,
odnosno da Vam olakša
odabir onoga dana, kada
izađete na izbore i stupite
pred glasačku kutiju. Prije
nego krenemo dalje i elaboriramo vrline kojima bi
trebao raspolagati idealni
vijećnik, prvenstveno trebamo znati kako se odvija
rad u našem Vijeću. To se
naravno može i drugačije
formulirati, ali u interesu
jednostavnosti recimo da
Vijeće najviše sliči parlamentu, jer se rad i ovdje
odvija sporo i nadasve
složeno. Zamislimo se
malo: riječ je o dvadeset
petero ljudi, pa je dovoljno ako nekolicina imaju
nešto za primijetiti glede
točaka dnevnog reda, pa
već prolaze minute i produljuje se trajanje sjednice.
To se još potencira, ako
se vodi rasprava, a da ne
govorimo uopće što se
događa kada je rasprava
izuzetno burna. Kao što
se tijekom proteklih osam
godina ustanovilo, rad
Vijeća moguće je samo na
jedan način ubrzati i učiniti
produktivnijim – osnivanjem povjerenstava, odnosno odbora.

Osnovna zamisao je
da član vijeća, vijećnik
svaki prema vlastitom
nahođenju,
sukladno
zamišljenom ili stvarnom
stručnom znanju odabere
za sebe neki odbor, u kojem želi ispoljiti aktivnost.
Ovdje nećemo nabrojati
sve odbore vijeća, samo
ćemo za primjer spomenuti neke, kao što su Odbor
za obrazovanje ili Odbor
za vjerska pitanja. Nakon
što odbori zasebno zasjedaju, tvoreći time neku
vrstu filtera, mnoštvo ideja
i rasprava ostaje na razini
odbora, a pred Vijeće dolazi gotov i osmišljen prijedlog za raspravu. S obzirom
da je većina rasprava za i
protiv provedena unutar
odbora, donošenje odluka
na sastanku Vijeća odvija
se bez većih poteškoća,
ukoliko ne nastane nadmudrivanje ili cjepidlačenje
(od čega neka nas čuva
dragi Bog, i to posebno
vijećnike koji su zavrijedili
bolju sudbinu). U ozračju
toga, dakle idealni vijećnik
je onaj, koji osim što je u
prošlosti učinio nešto u interesu zajednice (to je jako
važan moment, ukoliko se
ne radi o nekom mladom
kandidatu, koji nije imao
priliku dokazati se. Potrebno je znati zašto se upravo
sada aktivirao poštovani
sugrađanin, ako tijekom
proteklih desetljeća nije
pomaknuo ni malim prstom u interesu naše
malobrojne
zajednice?),
raspolaže
određenim
stupnjem mudrosti i zna
razlikovati ona područja
u kojima može pravovaljano nešto reći ili ne. Ne
postoji čovjek koji sve zna,
pa tako ni vijećnik. Idealni

vijećnik, nadalje je tolerantan spram tuđih mišljenja i
voljan je promišljati nabrojane argumente protiv
svojeg mišljenja. Ovdje
opisana idealna osoba je
nadalje sklona timskom
radu, spremna pomagati,
strpljiva i samoinicijativno
sudjeluje u poslu (čisti,
nosi, pere suđe, namješta
stolove, priprema plakate,
nabavlja, jurca i sl.), a
najvažnije da nije zaljubljen
u vlastiti glas, koji tako lijepo odzvanja u vijećnici,
popraćen prigušenim zijevanjem i nakostriješenom
kosom slušatelja..
Idealni vijećnik načisto
je s tim, da je područje
djelovanja Vijeća nacionalne manjine ograničeno,
a i da je učinak gromovitih protestnih pisama
upućenih ministrima, Vladi
ili predsjedniku države jednak nuli. Istina, ne mogu
ni škoditi, a ponajviše
stoga jer ih i tako nitko ne
pročita. Zamišljeni vijećnik
svjestan je i toga, da Vijeće
nije prikladno za ostvarivanje osobnih ambicija,
ovdje nema bombastičnih
uspjeha, reflektora, samo
strpljivi rad, puzajućim, sitnim koracima.
Ovdje se prvenstveno
treba radovati tome, ako
je danas nešto malo bolje
nego što je jučer bilo, pa
makar i za jedan milimetar, ali pomakli smo se
s mrtve točke. Kandidati
koji sami sebe reklamiraju kao «najprikladnije»,
najčešće su se dokazali
kao loš izbor, jer pružaju
najmanje tamo gdje treba
učiniti najviše, a to je na
polju djelovanja.
Na kraju, idealni vijećnik
je onaj, koji izvrsno zna, da

idealni vijećnik ne postoji.
Čovjek je satkan od sjena i svijetlosti, ima vrline i
mane, i od toga nitko nije
izuzet.
Pored svega toga, doći
će dan izbora, a pored toga
što lijepo molim svakoga
da mu ne bude teško otići
na glasovanje, volio bih
da pažljivo prouči imena
navedena na glasačkom
listiću i sukladno gore navedenom zaokruži broj ispred imena budućeg člana
vijeća, odnosno vijećnika
Rókus KALAPIS

Dobro je znati
• Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba županijsko je vijeće
i broji 25 članova.
• Područje djelovanja
Vijeća ograničeno je sukladno zakonskim odredbama, njegova funkcija je
prvenstveno savjetodavna, odnosno njegovi prijedlozi ne obvezuju nikoga
na ništa. Da bi mađarsko
Vijeće moglo prikazati bilo
kakav rezultat potrebno je
jako puno strpljenja i obazrivosti.
• Zagrebačko Vijeće
bez dvojbe jedno je od
najuspješnijih manjinskih
vijeća u Republici Hrvatskoj.
• Vijeće nastoji preuzeti
na sebe pitanje mađarske
zajednice u Gradu Zagrebu da istovremeno u
najmanjoj mogućoj mjeri
utječe na rad mađarskih
udruga koje djeluju na
području Grada, odnosno
da ih u najvećoj mogućoj
mjeri potpomaže.

Zajedničko polaganje vijenaca
12. ožujka mađarsko Veleposlanstvo i Vijeće mađarske
nacionalne manjine Grada
Zagreba zajedno sa ostalim
zagrebačkim
mađarskim
udrugama položili su vijence na spomen ploču Šandoru
Petőfiju.
Na ovogodišnjem tradicionalnom polaganju vijenaca povodom mađarskog nacionalnog praznika, prvi put se dogodilo da je Vijeće mađarske
nacionalne manjine sa ostalim
zagrebačkim
mađarskim
udrugama položilo jedan
zajednički vijenac sa natpisom
«Zagrebački Mađari».

Sastanak koordinacije

Kazalište u MKD

Krajem veljače u Splitu, u prostorijama Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Splita održana je redovna sjednica Koordinacija vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine u
Republici Hrvatskoj. Na sastanku su bili: Zoltan Balaž-Piri (Zagreb), Imre Berkeš (Zagrebačka ž.), Arpad Fontanji (Splitkodalmatinska ž.), Eva Viola (Primorsko-goranska ž.), Arpad Kiš
(Sisačko-moslavačka ž.), Jožef Löcsei (Istarska ž.), Ištvan Seleši
(Virovitička ž.), Robert Janković (Osiječko-baranjska ž.), te dva
supredsjedatelja Peter Sekereš i Janoš Andoči.

U Mađarskom kulturnom društvu Ady Endre skoro nakon pedeset godina publika je mogla uživati u kazališnoj predstavi. Kao
zanimljivost, odnosno za pouku nepromišljenim kritičarima
spominjemo da većinu članova dramske skupine čine mladi
kojima mađarski nije materinji jezik, što je dalo posebnu dimenziju ovoj predstavi. Trud studenata zagrebačke Katedre za
hungarologiju dostojan je čuđenju i vjerujemo da će i ubuduće
činiti veliku uslugu kako MKD-u, tako i mađarskoj zajednici u
Zagrebu.
(Više na: www.zg-magyar.hr)

15 godina dvojezičnog odjeljenja u Zagrebu
19.
ožujka,
nakon
zaključenja ovog broja
biltena dvojezično hrvatsko-mađarsko odjeljenje OŠ
Ivana Gundulića slavi 15.
obljetnicu svog osnivanja.
U daljnjem tekstu citiramo
kratko prisjećanje učiteljice
i članice Vijeća Hajnalke
Draganić, koje je objavljeno u prigodnom izdanju
školskog lista: ...“15 godina,
15 generacija, 59 učenika.

Svaki od njih ostavio je
traga u našoj školi, životima
učitelja.Prvi su već skoro
odrali ljudi s jasnim ciljevima u životu, a sadašnji
još razdragana djeca koji
znatiželjno iščekuju upoznati “velike”.
Početak je za sve bio veliki izazov . Nitko nije znao
točno što nas čeka, kako
će sve izgledati, ipak smo
hrabro krenuli naprijed.

Zajedničkim snagama,
pomažući
međusobno,
podupirući se i s puno razumijevanja kročili putem koji
nije uvijek bio lagan. U ljudskoj naravi je da ružne stvari
brže zaboravljamo, a pamtimo samo lijepe trenutke.
Moje
najljepše
uspomene upravo su vezane
za naše izlete, razgovore,
rođendane, slavlja, sve one
lijepe trenutke zbog kojih

se rado vraćamo u prošlost.
Veseli me pomisao da sam
bila barem mali dio njihovih
života.
Hvala mojim učenicima,
njihovim roditeljima, bakam
i djedovima, kolegicama na
proteklih 15. godina!”
I mi se zhvaljujemo, svima navedenima u ime svih
pripadnika mađarske manjinske zajednice u Gradu
Zagrebu.

U SUBOTU, 2. TRAVNJA U 19 SATI U MAĐARSKOM
KULTURNOM DRUŠTVU «ADY ENDRE» (Martićeva 8)

„Večer Franca Lista ”

OBAVIJESTI
U povodu obljetnice rođenja prvog predsjednika
Vlade Republike Mađarske nakon demokratskih promjena, Józsefa Antalla (1932-1993), Hrvatsko mađarsko
društvo iz Zagreba, Zemaljsko društvo Mađarskohrvatskog prijateljstva, u suradnji sa Vijećem mađarske
nacionalne manjine Grada Zagreba i Koordinacijom
vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine u
RH organizira polaganje vijenca na njegov zagrebački
spomenik koji je postavljen 2002. godine
Stoga Vas pozivamo da svojom nazočnošću, u subotu 09. travnja 2011. u 13.00 sati u ulici Józsefa Antalla (iza
Hipodroma),uveličate spomen na velikog mađarskog
političara i prijatelj Republike Hrvatske.
Predsjednica hrvatsko-mađarskog društva
Xenia Detoni

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, 9. TRAVNJA U 19 SATI U MAĐARSKOM
KULTURNOM DRUŠTVU «ADY ENDRE» (Martićeva 8)

Svečani program povodom dvjestote obljetnice
rođenja slavnog kompozitora. Na priredbi će nastupiti glazbena sekcija MKD Ady Endre.

„Večer Jánosa Pilinszky-a”

U SUBOTU, 9. TRAVNJA 2011. U 19 SATI U
ČEŠKOM NARODNOM DOMU (Šubićeva 20)

„ Mađarski narodni
plesova u Zagrebu”
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör és a MESZ közös
rendezvénye.

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 termin.
Sve važnije informacije glede mađarskog
državljanstva mogu se naći na web-stranici: www.
allampolgarsag.gov.hu

Na programu izbor iz djela pisca Jánosa Pilinszky-a u izvedbi dramske sekcija MKD Ady Endre.

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

