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Júliusban lesznek a választások
A kormány július 10-ére tűzte ki a kisebbségi önkormányzati választásokat – A magyarok négy megyei, öt 
városi és tíz községi tanácsot, illetve nyolc megyei, hat városi és hat községi képviselőt fognak megválasz-
tani – Az eddigiekkel ellentétben Isztria és a Tengermelléki-Fennsíki Megyében nem lesz magyar nemzeti 
kisebbségi tanács, mivel a szavazók névsorában 500-nál kevesebb magyar szerepel

A kormány júliusra tűzte ki a választásokat

A kormány május 19-ei  
ülésén úgy határozott, hogy 
a kisebbségi önkormány-
zati választások július 10-én 
lesznek megtartva. 

Ezek keretében a hor-
vátországi magyarok négy 
megyei (Zágráb Város, Bjel-
ovar-Bilogora, Eszék-Ba-
ranya és Vukovár-Szerém), 
öt városi (Eszék, Grubišno 
Polje, RIjeka, Pélmonostor, 
Vukovár),   tíz községi (Bel-
lye, Dárda, Darázs, Erdőd, 
Ernesztin, Hercegszőlős, 
Baranyaszentistván, Nuš-
tar, Ó-Jankovác,Tordinci) 
tanácsot fognak megvá-
lasztani. 

Ezzel egyetemben meg-
választásra kerül nyolc 
megyei (Zágráb, Sziszek-
Moslavina, Kapronca-Kő-
rös, Tengermelléki-Fennsí-
ki, Verőce-Drávamente, 

Požegai - Szlavóniai, Split 
- Dalmát, Isztria), hat 
városi (Bjelovar, Daru-
var, Garešnica, Đakovo, 
Vinkovci, Split, Pula) és 
hat községi  (Dežanovac,  
Nagy Piszanica, Laskafa-
lu, Baranyabán, Lacháza, 
Tompojevci) kisebbségi 
képviselője. 

Az Állami Választási 
Bizottság kötelező uta-
sításai értelmében a je-
löltek névsorait a jelölő 
szervezeteknek legkésőbb 
június 1-éig, 24.00 óráig le 
kell adni.

A választási kampány 
ugyancsak a  Választási 
Bizottság utasításai értel-

mében június 4-étől július 
8-áig tart, 24.00 órával 
bezárólag, míg maguk a 
választások július 10-én 
7.00 és 19.00 között fog-
nak megtörténni. 

A törvény értelmében, 
a jelenlegi tanácsok és 
képviselők mebizatási idő-
szaka május 20-án lejárt.

A választások eredmé-
nyei várhatólag július 11-én 
az esti órákban kerülnek 
nyilvánosságra. Választási 
joggal az érintett nemzeti 
kisebbséghez tartózó 18 
életévet betöltött tagjai 
rendelkeznek, akik tartóz-
kodási helye a kérdéses ön-
kormányzati egységekben 
van és be vannak jegyezve 
a választási névsorban. A 
polgároknak jogukban áll  
leellenőrizni jelenlétüket a 
választási névsoron .

A Horvát Köztársaság Állami Választási Bizottságának felkérésével összhangban, felhívjuk a zágrábi ma
gyar nemzetiségű polgárokat, hogy ellenőrizzék le jelenlétüket a választási névsorokon. Ezt a válásztásokat 
14 nappal megelőzően lehet megejteni, azaz legkésőbb 2011. június 25-éig. Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa csatlakozik a Választási Bizottság felhívásához és arra kéri a zágrábi magyarokat, hogy ne sajnálják 
a fáradtságot és ellenőrizzék a választási névsort, különösen akkor, ha a választások előtti időszakban töltötték 
be 18-dik életévüket, vagy ha 2007 után költöztek városunkba. Egyúttal a Tanács arra is felhívja polgártársai 
figyelmét, hogy aki csak teheti, menjen ki szavazni, ezúttal is erősítve ennek legitimitását. 



ség attól az, ami, hogy ön-
zetlenül segíti és gondot 
visel tagjairól. Védi a gyen-
gét, felemeli az elesettet, 
segít a bajba jutottakon.

Fennmaradásunk, to-
vábbi létünk egyedüli mód-
ja az, hogy olyan közössé-
get hozzunk létre, melyhez 
tartozni jó érzés. Nemcsak 
azért, mert tagjait a közös 
anyanyelv, a közös kultúra 
köti össze, hanem azért is, 
mert tudják, hogy a közös-
ség sohasem hagyja őket 
cserben. 

Ez az a közösség, ahol az 
ember nemcsak azon kezd 
el gondolkodni, hogy mit te-
het érte a közösség, de azon 
is, hogy mit tehet ő a közös-
ségért, s nem kevésbbé fon-
tos, hogy egy ilyen közös-
ség gyermekeink, unokáink 
számára sem lesz idegen. 
Más megoldás egyszerűen 
nincs. 

Vagy elkezdünk közös-
ségként gondolkodni és 
tevékenykedni, vagy pedig 
marad ernyőszervezeteink 
“végső megoldása”, amit 
nem fogunk túlélni. 

KALAPIS Rókus

Memento

Ne feledjük

• A horvátországi ma-
gyarság bármilyen ala-
pon (földrajzi, vallási, 
stb.) történő megosztá-
sa nem politika, hanem 
becstelenség

• Fennmaradásunk, to-
vábbi létünk egyedüli 
módja az, hogy olyan 
közösséget hozzunk lét-
re, melyhez tartozni jó 
érzés. Nemcsak azért, 
mert tagjait a közös 
anyanyelv, a közös kul-
túra köti össze, hanem 
azért is, mert tudják, 
hogy a közösség so-
hasem hagyja őket cser-
ben. 

Bár nem szokásunk túl-
zott mértékben kitekint-
getni zágrábi – kisebbségi 
szemszögből – összkom-
fortos létünkből, ezúttal 
kénytelenek leszünk ettől 
eltekinteni. Mint erre a 
cím is felhívja a figyelmet 
(memento – valami súlyos, 
komor, gyászos tényre 
emlékeztető jel vagy eset) 
olyan valami történt amit 
nem hagyhatunk kom-
mentár nélkül. 

DIóhéjban, miután a 
kormány végre-valahára 
eleget tett törvényes 
kötelezettségének, és 
kiírta a kisebbségi önkor-
mányzati választásokat, 
kiderült, hogy a válasz-
tók névsora alapján, Hor-
vátországban a jövőben 
nem hat, hanem csak 
négy megyei magyar 
kisebbségi tanács lesz. 
Isztriában és a Rijeka 
központú Tengermelléki-
Fennsíki Megyében a ma-
gyar nemzetiségű válasz-
tók száma 500 alá esett, 
s ezért a Tanács helyett 
csupán egy képviselőre 
formálhatnak jogot me-
gyéjükben. 

Ez, a horvátországi 
magyar közösség számára 
nagyon rossz hír. Nemcsak 
további fogyatkozásunk-
ra hívja fel a figyelmet, 
hanem közösségépítő 
törekvéseink teljes kudar-
cára is.  Mert a tanácsok, 
még ha a törvényhozó 
azzal a semmitmondó 
“tanácsadó” jogkörrel 
ruházta is fel őket, éppen 
a közösségépítésről szól-
nak. A Tanács az melynek  
gondoskodnia kellene 
a területi fennhatósá-
ga alatt lévő közösség 
szükségleteiről, foglalkoz-
ni ennek problémáival és 
lehetőségeivel összhang-

ban támogatni ennek 
működését. A képviselő, 
bár a törvény jogaiban 
kiegyenlíti a tanácsokkal, 
sokkal kisebb anyagi tá-
mogatásra tarthat számot, 
mint a tanács, s ami talán 
még ennél is fontosabb, 
csupán egy személyben 
foglalkozhat a fentiekkel, 
munkája, magánélete mel-
lett. 

A szomorú esemény kap-
csán feltüremlő gondolatok 
között első helyen szere-
pel az, hogy a dolgok ilyen 
kedvezőtlen alakulásában 
nyilván jelentős mértékben 
közrejátszott a horvátorszá-
gi magyarságot megosztó 
pártoskodás is, mely nem-
csak, hogy számos jóakaratú 
embert zárt ki a közösségi 
életben való részvételtől, 
de a magukat magyarnak 
valló polgárok nagy részé-
nek is elvette a kedvét attól, 
hogy bármilyen formában 
támogassa a kisebbségi 
kezdeményezéseket. 

Az elmúlt húsz év foly-
amán nyilván már min-
denki hallhatta azokat 
a keserű kifakadásokat, 
hogy valaki X helyre többé 
soha nem teszi be a lábát, 
“mert ott csak veszeked-
nek”, illetve , hogy valamit 
nem lehet megtenni, mert 
Y szervezet “nem engedi “, 
de azt is, hogy valaki nem 
mehet valahová, mert “ott 
azok a Z szervezethez  tar-
toznak”. A demográfiai 
tények mellett (szorongva 
gondolunk a legújabb nép-
számlási eredményekre), 
véleményünk szerint ez 
az ami döntő mértékben 
befolyásolja helyzetünket.  
S addig, amíg ha nem is 
mindenki, de a döntő több-
ség, nem érti meg, hogy 
minden egyes magyar Hor-
vátországban ugyanolyan 

értékes és fontos, illetve 
azt, hogy a horvátországi 
magyarság bármilyen ala
pon (földrajzi, vallási, stb.) 
történő megosztása nem 
politika, hanem becste
lenség, a helyzetünk nem 
is fog lényegesen javulni.

Ha már témánál tar-
tunk, köztudott, hogy 
Zágrábot leszámítva, a 
horvátországi magyaro-
kat körülbelül fele-fele 
arányban kisajátították az 
országos civil szervezetek, 
melyek - és ez is köztudo-
mású - ádáz harcban állnak 
egymással. A szembenál-
lást természetesen  “szent 
célokkal” indokolják, me-
lyek elérése elképzelhet-
etlen a másik fél “teljes 
megsemmisülése” nélkül. 
Marakodnak, mint kóbor 
kutyák a szeméttelepen, 
s úgy képzelik, senki sem 
tudja, hogy e lényegében 
kicsinyes hatalmi harc 
középpontjában az a pár 
millió kuna összegű (az 
idén 4,5) állami támo-
gatás áll, melyet a kor-
mány a magyar kisebbség 
számára látott elő. Mindez, 
azonkívül, hogy végletekig 
felháborító, talán nem is 
lenne lényeges, mert a régi 
bölcsesség értelmében 
a világot “kevés bölcses-
séggel kormányozzák”.  
Ami viszont gondbaejtő, 
s úgy hisszük, hogy ez-
zel minden közösségünk 
sorsa iránt érdeklődő em-
ber  egyetért, hogy ny-
oma sincs egy átgondolt, 
kisebbségünk egészét 
átfogó tevékenységnek, 
melynek nyomán a horvá-
tországi magyarság élő, 
fejlődőképes közösség-
ként kezdene működni.

Itt elsősorban arra gon-
dolunk, hogy bármilyen 
alapon szerveződő közös-



A zene varázsában

A sikeres hangverseny után a székefehérvári művészek az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
társalogtak a zágrábi magyar közönséggel.

EU hét Zágrábban

Május 7-én, Tanácsunk 
szervezésében a zágrábi 
Szent Péter apostol temp-
lomban a székesfehérvári 
Hermann László Konzer-
vatórium Vonós zenekar 
tartott hangversenyt Ma-
jor István, a székesfehérvá-
ri Hermann László Zeneis-
kola és Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanára, 
az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar első csellistája 
vezényletével.

A 24 tagú zenekar 
W.A.Mozart, G.B. Pergole-
si, G.F.Handel, J.S.Bach és 
E. Grieg műveit adta elő, 
a szólisták Tóth Éva alté-
nekes, Kővári Péter orgo-
nista és Jónás Judit fagot-
tos voltak. 

A hangverseny után 
a művészek ellátogat-
tak az Ady Endre Magyar 
Kultúrkörbe.

Anyák napja a Körben
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-

Az EU hét keretében  az 
EU horvátországi küldöttsége 
Küldöttsége Európa ritmusa 
elnevezéssel rendezvényt 
szevezett a zágrábi Bundek 
tó partján. A műsor 17 órakor 
kezdődött amikor a zágrábi és 
Zágráb megyei általános iskolák 
diákai tánccal mutatták be az EU 
tagországait. A Magyar Köztár-

saságot az Ivan Gundulić iskola 
kéttanyelvű tagozata képviselte, 
magyar gyermektáncokkal. 
A magyar standon a magyar 
Nagykövetség által biztosított 
szóróanyagon kívül túrós és 
töpörtyűs pogácsát is lehetett 
kóstolni, melyet a fellépő diákok 
szülei biztosítottak.

Draganić Hajnalka

A magyar stand A kis művészek elragadtatták a közönséget

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.

Május 14-én az Anyák napja alkalmából az óvodások a 
kéttanyelvű tagozat diákai és az anyanyelvápoló csoport 
közös műsorral lépett fel az Ady Körben, A pillangó címmel.
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Megjelenik havonta 1000 példányban

SZOMBATON, 2011. MÁJUS 28ÁN, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

Gerner Eliza: „Előadói  
munkásságom nyomá-
ban“ könyvének bemu-

tatója
Az Ady Endre Magyar Kultúrkörben, a Horvá-

tországi Magyar Tudományos és Művészeti Tár-
saság szervezésében bemutatásra kerül Gerner Eli-
za horvát nyelvű könyve. A könyvet Bogner-Šaban 
Antonia, a Horvát Tudományos és Művészeti Aka-
démia   Irodalom-,  színház- és zenetörténeti intéze-
tének munkatársa és Knezović Vlasta, a Gavella 
Drámai Színház  élszínésznője méltatja. A könyvből 
Despot Dragan, a zágrábi Horvát Nemzeti Színház 
élszínésze olvas részleteket.

SZOMBATON, 2011. JÚNIUS 4ÉN, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

Ady Endre Magyar Kultúrkör Napja 
– a körtagok éves találkozója

Kérünk minden érdeklődőt, hogy megjelenési 
szándékát a meghívó mellékletében található 
jelentkezési űrlap eljuttatásával jelezze. Jelent-
kezési határidő 2011. június 1. A találkozó keretében 
szervezett vacsora ára 100,00 kuna. A befizetés 
elvégezhető a Kultúrkörben 2011. június 1-jén 17:30 
és 19:30 óra között, illetve június 4-én a találkozó 
előtt.

SZOMBATON, 2011. JÚNIUS 19ÉN, 19 ÓRAKOR
AZ ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖRBEN

A hárfa varázsa – hangverseny
A hangversenyen fellép Lice Mirta, az Ady Kör 

zenei szakcsoport tagja és a Zágrábi Zeneakadémia 
végzős hallgatója.

A kortárs magyar tűzzománcművészet 
bemutatója Horvátországban

Május 21-én az Ady 
Körben megnyitot-
ták a kortárs magyar 
tűzzománc művészek, 
Hernádi Paula, Hol-
lósí Katalin, Rácz Gá-
bor, Turányi Sándor és 
Végh Éva műveit be-

mutató kiállítást. Az 
egybegyűlteket Selman 
Mariann a Kör elnöke 
üdvözölte, a kiállítást 
Kónya Katinka, a Magyar 
Köztársaság Nagykövet-
ségének EU-attaséja nyi-
totta meg.  A június 3

áig (minden nap 18-20 óra, 
vasárnap 10-12 óra között) 
megtekinthető  kiállí-
tás a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával jött 
létre, a szervezők az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör, 
a Horvátországi Magyar

Tudományos és 
Művészeti Társaság és a 
pilisvörösvári Muravidék 
Baráti Kör voltak. 
A megnyitón Csányi Zsu-
zsanna és Réber László 
adott alkalmi műsort.

BERGER Vilma

Az egybegyűlteket Selman Mariann 
a Kör elnöke üdvözölte

A megnyitón Csányi Zsuzsanna és Réber László adott 
alkalmi műsort


