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U srpnji će biti manjinski izbori
Vlada je raspisala izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina – Mađarska manjina bira četiri 
županijska, pet gradskih i deset općinskih vijeća, odnosno osam županijskih, šest gradskih i šest općinskih 
predstavnika – U buduće u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji neće više biti mađarskog vijeća, kao do 
sada, već samo predstavnik, jer u biračkim spiskovima ima manje od 500 osoba mađarske nacionalnosti

A kormány júliusra tűzte ki a választásokat

Vlada RH je na svojoj sjed-
nici 19 svibnja donijela Od-
luku o raspisivanju izbora za 
članove vijeća i predstavnike 
nacionalnih manjina u jedini-
cama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 
za nedjelju 10. srpnja 2011. 

Na tim izborima Mađari u 
Hrvatskoj će u četiri županije 
(Gradu Zagrebu, Bjelovar-
sko-bilogorskoj, Osječko-ba-
ranjskoj i Vukovarsko-srijem-
skoj), pet gradova (Osijek, 
Grubišno polje, Rijeka, Beli 
Manastir, Vukovar) i deset 
općina (Bilje, Darda, Draž, 
Erdut, Ernestinovo, Kneževi 
Vinogradi, Petlovac, Nuštar, 
Stari Jankovci, Tordinci) bi-
rati članove vijeća. 

Istovremeno će bi-
rati i predstavnika u osam 
županija (Zagrebačkoj, 
S i s a č k o - m o s l a v a č k o j , 

Koprivničko-križevačkoj, 
P r i m o r s k o - g o r a n s k o j , 
Virovitičko-podravskoj, 
Požeško-slavonskoj, Splits-
ko-dalmatinskoj i Istar-
skoj), u šest gradova (Bjel-
ovaru, Daruvaru, Garešnici, 
Đakovu,Vinkovcima, Spli-
tu i Puli) i u šest općina 
(Dežanovac, Velika Pisan-

ica, Čeminac, Popovac, 
Vladislavci, Tompojevci).

Prema Obvezatnim upu-
tama Državnog izbornog 
povjerenstva, predlagatelji 
svoju listu kandidata moraju 
predati do 1. lipnja do 24:00 
sata. Sukladno tim uputama 
izborna promidžba počinje 
od dana objave izborne 

liste s imenima kandidata 
4.lipnja od 00:00 sati do 
8. srpnja do 24:00 sata, a 
glasovanje dana 10. srpnja 
traje neprekidno od 7:00 do 
19:00 sati.

Mandat dosadašnjih 
članova vijeća i predstavni-
ka nacionalnih manjina suk-
ladno zakonu prestao 20. 
svibnja.

Nadležna izborna povje-
renstva će 11. srpnja u 
večernjim satima objaviti 
rezultate izbora.

Biračko pravo imaju pri-
padnici pojedine naciona-
lne manjine, koji su navršili 
18 godina s prebivalištem 
u onim jedinicama samou-
prave za koje su raspisani 
izbori, uz uvjet da upisani u 
popise birača. Građani imaju 
pravo sami provjeriti da li su 
upisani u popis birača.

Sukladno zamolbi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, pozivamo sve građane mađarske 
nacionalnosti da provjere da li su ispravno upisani u popise birača. U slučaju potrebe mogu podnositi zahtjev 
za upis, dopunu ili ispravak najkasnije 14 dana prije dan izbora, tj. najkasnije do 25. lipnja 2011. Vijeće 
mađarske manjine Grada Zagreba pridružuje se apelu Izbornog povjerenstva i moli Mađare, da ne žale truda 
i provjere upis u birački spisak, posebice ako su nedavno navršili 18 godina ili su se nakon 2007. godine 
doselili u Zagreb. Ujedno pozivamo sve građane mađarske nacionalnosti da ako je to ikako moguće u što 
većem broji izađu na izbore i da svojim glasom pojačaju legitimitet budućim vijećima i predstavnicima. 



po tome što nesebično 
pomaže i skrbi o svojim 
članovima. Brani slabije, 
uzdiže posrnule, pomaže 
onima u teškoćama. 

Jedini način našeg op-
stanka, budućeg posto-
janja je da stvorimo takvu 
zajednicu kojoj pripadanje 
izaziva dobar osjećaj. Ne 
samo stoga što članove 
povezuje zajednički mater-
inji jezik i zajednička kul-
tura, već i zato što znaju 
da ih zajednica nikad neće 
napustiti ili odbaciti. 

To je jedna takva za-
jednica u kojoj čovjek  ne 
razmišlja samo o tome što 
mu zajednica može dati, 
već razmišlja i što on može 
dati zajednici, a nije ništa 
manje važno ni to da bi tak-
va zajednica bila poželjnija 
i našoj djeci i unucima. 

Drugo rješenja, jed-
nostavno nema. Ili ćemo 
početi razmišljati kao za-
jednica  i djelovati, ili će 
nam preostati samo „to-
talitarno rješenje“ naših 
krovnih udruga, što sigur-
no  nećemo preživjeti.

KALAPIS Rókus

Memento

Ne zaboravimo

• Dijeljenje mađarske 
manjinske zajednice 
po bilo kojoj osnovi 
(zemljopisnoj, vjerskoj, 
itd)  nije politički već 
nemoralan čin.

 • Jedini način našeg op-
stanka, budućeg posto-
janja je da stvorimo 
takvu zajednicu kojoj 
pripadanje izaziva do-
bar osjećaj. Ne samo 
stoga što članove pov-
ezuje zajednički ma-
terinji jezik i zajednička 
kultura, već i zato što 
znaju da ih zajednica 
nikad neće napustiti ili 
odbaciti. 

Mada nam nije običaj 
u većoj mjeri osvrtati se 
van iz našeg, sa manjinsk-
og stajališta, komfornog 
okruženja, ovom prigo-
dom prinuđeni smo odstu-
piti od toga načela. Ko što 
to i sam naslov (memento 
– znak ili upozorenje na 
ozbiljni, tmurni, žalosni 
događaj, kao opomena 
sjeti se!) ukazuje da se 
zbio događaj koji ne smije 
ostati bez komentara.

Ukratko, nakon što 
je vlada na jedvite jade 
udovoljila zakonskoj ob-
vezi i raspisala manjin-
ske izbore, ustanovilo 
se temeljem podataka u 
biračkim spiskovima da u 
buduće u Hrvatskoj neće 
biti više šest nego samo 
četiri mađarska manjinska 
županijska vijeća. U Istar-
skoj i Primorsko-gorans-
koj županiji broj pripad-
nika mađarske nacionalne 
manjine pao je ispod broja 
500, pa stoga imaju pravo 
birati samo predstavnika u 
svojoj županija, a ne više 
Vijeće.

To je izuzetno loša 
vijest za mađarsku manjin-
sku zajednicu u Hrvatskoj. 
Ona nam skreće pažnju 
ne samo na daljnje sman-
jenje našeg broja, već je 
i totalni neuspjeh naših 
nastojanja usmjerenih ka 
jačanju mađarske zajed-
nice. Jer bi upravo vijeća, 
mada im je zakonodavac 
dodijelio samo simboličke 
savjetodavne ovlasti, tre-
bala učvršćivati manjinsku 
zajednicu.

Vijeće je ono koje treba 
skrbiti na svom području 
djelovanja o svim potre-
bama manjinske zajed-
nice, baviti se njihovim 
problemima i sukladno 
svojim mogućnostima pot-
pomagati rad manjinskih 

udruga. Predstavnik je isti-
na po zakonu izjednačen u 
svojim pravima sa vijećem, 
ali može računati na puno 
manje sredstava, a što je 
puno značajnije, potpuno 
sam se mora nositi sa na-
vedenim zadaćama, pored 
svojeg zaposlenja i privat-
nog života.

Među prvim nadirućim 
mislima u svezi ove žalosne 
činjenice nalazi se i pitanje, 
nije li do ovako nepovo-
ljnog razvoju događaja u 
značajnoj mjeri doprinijelo 
i jednoumno politikant-
stvo krovnih udruga koje 
je rascijepilo mađarsku 
manjinsku zajednicu, 
koje nije samo isključilo 
brojne dobronamjerne 
ljude iz sudjelovanja u 
društvenom životu zajed-
nice, već je i većem dijelu 
građana mađarske nacio-
nalnosti oduzeli i volju da 
se bilo kojem obliku podu-
pru pozitivne manjinske 
inicijative.

U proteklih dvadeset 
godina sigurno je već svat-
ko čuo one žalopojke po-
jedinaca da netko u neko 
mjesto X više nikad neće 
pristupiti, jer se «tamo 
samo svađaju», odnos-
no, da se nešto ne može 
napraviti jer udruga Y „to 
ne dozvoljava“,  pa i to, 
da netko ne može ići kod 
nekoga, jer „oni pripadaju 
udruzi Z“.

Pored demografskih 
pokazatelja (sa zebnjom 
očekujemo rezultate zad-
njeg popisa) po našem 
mišljenju upravo navede-
no je ono što u značajnoj 
mjeri utječe na našu situ-
aciju. I sve dok, ako ne i 
svi, ali barem presudna 
većina ne shvati da je 
svaki pojedini pripadnik 
mađarske manjinske za-
jednice u Hrvatskoj jed-

nako značajan i važan, 
odnosno da dijeljenje 
mađarske manjine po bilo 
kojoj osnovi (zemljopisnoj, 
vjerskoj, itd.) nije politički 
već nemoralni čin, naša 
situacija se neće značajnije 
popraviti. 

Ako smo već kod toga, 
opće je poznato, da je 
izuzev Zagreba, mađarsku 
manjinsku zajednicu u 
omjeru pola-pola prisvo-
jile dvije krovne civilne 
udruge, koje su u stalnom 
međusobnom sukobu, što 
je također svima poznato. 
Suprotstavljenost nara-
vno opravdavaju „svetim 
ciljevima“ čije postizavan-
je nije zamislivo i ostvarivo 
bez „totalnog uništenja“ 
druge strane. 

Glođu se međusobno 
kao bijesni psi na smetlištu, 
i zamišljaju da nitko ne 
vidi da se u izvorištu krat-
kovidne borbe za vlašću 
nalazi onih nekoliko mili-
juna kuna (ove godine 4,5 
milijuna) državne potpore 
koju je mađarskoj man-
jini namijenila Vlada. Sve 
ovo, osim što je do bola 
uznemirujuće i ne bi bilo 
tako značajno, jer prema 
staroj narodnoj „svijetom 
se upravljan sa malo ra-
zuma“. 

Ono što je još 
zabrinjavajuće, a mišljenja 
smo da se sa tim slaže i 
svatko kome je stalo do 
sudbine zajednice, je da 
nema ni traga jednog 
osmišljenog djelovanja 
koje bi obuhvatilo cijelu 
manjinsku zajednicu, 
temeljem koje bi mađarska 
manjina počela djelovati 
kao cjelovita za život i raz-
voj sposobna zajednica. 

Ovdje u prvom redu 
mislimo, da je zajednica 
organizirana po bilo kojoj 
osnovi uopće zajednica, 



U čaroliji glazbe

Poslije prekrasnog koncerta glazbenici su posjetili Mađarsko kulurno društvo Ady Endre i 
družili se sa zagrebačkom publikom. 

EU tjedan u Zagrebu

7. svibnja u organizaciji 
Vijeća mađarske naciona-
lne manjine Grada Zagreba 
u zagrebačkoj crkvi Sve-
tog Petra apostola održan 
je koncert gudačkog 
orkestra muzičke škole 
László Hermann iz Székes-
fehérvára, kojim je diri-
girao István Major pro-
fesor na srednjoj i višoj 
glazbenoj škole László Her-
mann iz Székesfehérvára 
i prvi čelist Alba Regia 
simfonijskog orkestra . 24 
članski orkestra izveo je 
djela  W.A.Mozarta, G.B. 
Pergolesia, G.F.Händela, 
J.S.Bacha i E. Griega, a 
solisti su bili Éva Tóth alt, 
Péter Kővári na orguljama 
i  Judit Jónás na fagotu. 

Poslije prekrasnog kon-
certa glazbenici su pos-
jetili MKD i družili se sa 
zagrebačkom publikom.

Majčin dan u MKD
A 19. század egyik 

legkiemelkedőbb zeneszerzője, 
Liszt Ferenc születése 200. évfor-
dulója alkalmából meghirdetett 
emlékév keretében az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör zenei szakcso-
portja és vendégeik, a zágrábi Ze-
neakadémia  három  hallgatója, 
rendkívül színvonalas  Liszt-esttel 
lepte meg a közönséget.  A hang-

U okviru obilježavanja EU 
tjedna Delegacija Europske unije 
u RH organizirala je 7. svibnja na 
jezeru Bundek priredbu pod na-
zivom “Ritam Europe”. Zabavno 
edukativni program počeo je u 17 
sati sa osnovnoškolcima iz Zgare-
ba I Zagrebačke županije koji su 
scenskim nastupom predstavili 
zemlje članice EU. Republiku 

Mađarsku predstavili su učenici 
dvojezičnog odjeljenja OŠ Ivana 
Gundulića, spletom mađarskih 
dječijih plesova. Na mađarskom 
štandu osim promidžbenog ma-
terijala koje je osiguralo Velepo-
slanstvo Mađarske, mogle su se 
kušati i pogačice od sira i čvaraka, 
koje su pripremili roditelji.

DRAgAnIć Hajnalka

Mađarski štand na Bundeku Mladi izvođači  oduševili izvedbom brojnu publiku

szeres előadás mellett hang-
felvételeket és egy, a zeneszerző 
életéről szóló előadást hallhat-
tunk. Az est telt ház előtt zaj-
lott, az előadókat nagy tapssal 
jutalmazta a közönség, ám a 
műsor után ismét szóba került az 
új zongora beszerzésének égető 
szüksége.  A jelenlegi ugyanis, 
végét járja.

14. svibnja na priredbi pod naslovom „Leptir” povodom 
Majčinog dana u MKD nastupila su djeca iz vrtića, učenici 
dvojezičnog odjeljenja i polaznici nastave materinjeg jezika.



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

U SUBOTU, 28. SVIBNJA 2011. U 19 SATI
U MAĐARSKOM KULTURnOM DRUŠTVU ADY EnDRE

Predstavljanje knjige 
Elize Gerner: 

„Tragom mojih scenskih 
ostvarenja“

Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u 
Hrvatskoj  u Mađarskom kulturnom društvu Ady 
Endre organizira  predstavljanje knjige Elize Gerner: 
„Tragom mojih scenskih ostvarenja“.

O knjizi će govoriti gospođa Antonija Bogner-
Šaban iz Zavoda za povijest hrvatske književnosti, 
kazališta i glazbe HAZU, te gospođa Vlasta Knezović, 
dramska prvakinja Dramskog kazališta Gavella. Tek-
stove će čitati gospodin Dragan Despot, dramski 
prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu..

U SUBOTU, 4. LIPNJA 2011. U 19 SATI
U MAĐARSKOM KULTURnOM DRUŠTVU ADY EnDRE

Dan Mađarskog kulturnog društva 
Ady Endre – godišnji susret članova

Molimo sve zainteresirane, da namjeru dolaska 
potvrde dostavljanjem popunjene prijavnice iz priv-
itka pozivnice. Rok za prijavu je 1. lipnja 2011. godine. 
Cijena večere koja će se organizirati u sklopu susre-
ta je 100,00 kuna. Uplata se može izvršiti u prostori-
jama Društva 1. lipnja 2011. od 17:30 do 19:30 sati, 
odnosno 4. lipnja uoči početka susreta članova.

U SUBOTU, 19. LIPNJA 2011. U 19 SATI
U MAĐARSKOM KULTURnOM DRUŠTVU ADY EnDRE

Koncert – Čarolija harfe
Nastupit će Mirta Lice, članica glazbene sek-

cije Mađarskog kulturnog društva i diplomantica 
Zagrebačke Muzičke Akademije.

Predstavljanje suvremenih mađarskih umjetnika 
keramičara u Hrvatskoj

21. svibnja u MKD Ady En-
dre otvorena je izložba 
suvremenih mađarskih 
umjetnika keramičara, 
svoja djela su izložili: 
Paula Hernádi, Katalin 
Hollósí, Gábor Rácz, Sán-
dor Turányi i Éva Végh. 

Okupljene je pozdravila 
predsjednica MKD Mari-
jana Selman, a izložbu je 
otvorila Katinka Kónya  
EU ataše Veleposlanst-
va Republike Mađarske.   
Izložbu koja je ostvare-
na uz potporu Zaklade 

za nacionalnu kulturu, 
a organizirali su ju MKD 
Ady Endre, Društvo 
mađarskih znanstvenika 
i umjetnika u Hrvatskoj 
i Društvo prijatelja Po-
murja iz Pilisvörösvára  
moguće je razgledati 

do 3. lipnja (svaki dan 
između 18-20,a u nedjle-
ju između 10-12 sati). 
Prigodni program na 
otvaranju izveli su Zsu-
zsanna Csányi i László 
Réber.

Berger Vilma

Okupljene je pozdravila predsjednica MKD 
Marijana Selman

Prigodni program na otvaranju izveli su Zsuzsanna Csányi 
i László Réber


