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Svi na izbore !
Iskreno priznajem da 

gornji naslov nisam ja 
izmislio, nego moj po-
kojni kolega Imre Tausz, 
nekadašnji glavni urednik 
osječkog mađarskog tjed-
nika Magyar Képes Újság-
a. Imre mi je ustvari pao 
na pamet, tako što sam 
jedno jutro razmišljao uz 
kavu, koliko sam toga 
uopće uspio napraviti, ali 
jedno ipak nisam, mada 
već punih 15 godina radim 
na tome, nekad s većim, 
nekad s manjim elanom.

Želio sam hrvatskim 
Mađarima dati u ruke je-
dan solidni tjednik prih-
vatljive kvalitete. Prvo 
sam pokušavao s Új Mag-
yar Képes Újság-om, a 
kasnije sa Horvátorszá-
gi Magyar Napló-om, ali 
nažalost bez uspjeha. 
Sjećanje na mog prijatelja 
Imrea ovdje ulazi u sliku, 
jer si jadnik sve do kraja 
života nije mogao opros-
titi da je mađarskoj zajed-
nici u Hrvatskoj «priuštio» 

Józsefa Csörgitsa, čiji duh 
nas prati neovisno od toga 
što ga već davno nema 
na društvenoj pozornici. 
Ukratko, što se dogodi-
lo: riječ je o razdoblju prije 
Domovinskog rata, kada 
je Tausz imenovao Csörgit-
sa za nasljednika na mjes-
to glavnog urednika Mag-
yar Képes Újság-a, koji je 
uvidjevši mogućnost bez 
predrasuda prigrabio sve 
moguće funkcije i vlast, 
počev od Saveza Mađara 
Hrvatske do nogometnog 
kluba „Sárkány” iz Zma-
jevca. 

On je bio alfa i omega, 
te je kao hrčak pokupio 
sav novac i sve potpore. 
Postojao je samo On i nje-
gova klika, te je učinio sve 
kako bi ta njemu ugodna 
pozicija opstala.

Ratna previranja i stan-
ja nastala nakon stvaranja 
nove države konačno su 
pomela Jošku Csörgitsa, 
ali „njegova ostavština” 
živi još i danas. 

Čak je evoluirala dot-
le, da danas nemamo jed-
nog, već najmanje dva 
Csörgitsa, a ironija sud-
bine je da ovi imaju i iste 
inicijale. Ako uopće ima 
nešto što je zajedničko 
obojici „vođa”, onda je 
to to, da nas, zagrebačke 
Mađare nijedan posebno 
ne voli.

Prvenstveno zato, jer 
nad nama oni ne mogu 
vladati i upravljati, a kao 
drugo zato, jer smo u prak-
si dokazali da u ovoj zemlji 
može postojati i uspješno 
djelovati mađarska zajed-
nica neovisna od krovnih 
saveza.

Dokazali smo da nam 
nisu potrebni savezi i 
krovne udruge, kako bi 
sretno živjeli, te da nema-
mo uopće potrebu za 
„glavnim Mađarima”, 
kako bi nas vodili u sv-
jetlu i sretnu budućnost. 
Nama je sasvim dovolj-
no i manjinsko Vijeće, ko-
jeg mi sami biramo slo-

bodnom voljom i koje je 
samo nama dužno pola-
gati račune. 

To je pravo značenje 
izbora: mi biramo sebi, 
kako bi se naši interesi os-
tvarili. 

Upravo stoga je važno 
da nas što više izađe na 
glasovanje 10. srpnja, a 
možda je još važnije to, da 
uistinu damo glas onima 
koji su osvjedočeno zain-
teresirani za sudbinu naše 
zajednice. Slijedeće man-
jinsko Vijeće za vrijeme 
svog četverogodišnjeg 
mandata samo tako i tada 
može biti uspješno, ako 
zna graditi na postojećim 
temeljima i ako zna 
zakoračiti naprijed. 

Doviđenja dakle, do 
10. srpnja u MKD Ady En-
dre, gdje će zagrebačke 
udruge i Vijeće na danu 
otvorenih vrata u povo-
du manjinskih izbora rado 
ugostiti sve zagrebačke 
Mađare.

Rókus KALAPIS

Vijeće mađarske manjine Grada Zagreba,kao i Predstavnici mađarske manjine u susjednim županijama, 
pridružuje se apelu Izbornog povjerenstva i mole sve pripadnike mađarske manjine, da ako je to ikako moguće 
u što većem broji izađu na izbore i da svojim glasom pojačaju legitimitet budućim vijećima i predstavnicima. 
Mađari u Zagrebu 10. srpnja od 7 do 19 sati mogu glasovati na biračkom mjestu u Petrovoj 116. A oni koji žive u  
Velika Gorici, Svetoj Nedjelji i Zaprešiću na adresama: Trg K.Tomislava 34, Trg A.Starčevića 5, Trg K.Tomislava 
5, Nova cesta 10, dok Mađari iz Sisaka, Kutine i Petrinje u svojim biračkim mjestima na adresama: S.i A. Radića 
36 , S. Radića 1, Matije Gupca 2.   



Lista kandidata - 2011
Zoltan Balaž-Piri
Dosadašnji predsjednik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada Zagreba, član 
predsjedništva MKD Ady Endre.

Zoltan Boroš
Stručnjak za održavanje.

Zsuzsa CSAnyI
Član predsjedništva MKD Ady Endre, bivša 
voditeljica Literane sekcije.

Hajnalka Draganić
Učiteljica u dvojezičnom odjeljenju OŠ 
Ivana Gundulića, član predsjedništva MKD 
Ady Endre, dosadašnji član Vijeća.

Vidor FAbIAn
Arhitekt.

Šandor galamBoŠ
Gradski službenik u Poglavarstvu Grada 
Zagreba, dosadašnji član Vijeća.

József guZsVány
Diplomirani inžinjer elektrotehnike

rokuš KALAPIš
Novinar, dosadašnji član Vijeća.

laszlo Koiss
Novinar, prevoditelj na HTV.

Ferenc KoVács
Zamjenik predsjednika MKD Ady Endre, 
umirovljeni branitelj, dosadašnji član 
Vijeća.

lea KoVács
Voditelj dramske sekcije MKD Ady Endre, 
dosadašnji član Vijeća.

Kalman Kugli
Član predsjedništva MKD Ady Endre, 
dosadašnji član Vijeća.

János LIKó, dipl.ing
Predsjednik Odreda izviđača Mađara Zrínyi 
Miklós, dosadašnji član Vijeća.

Dr.sc. Tibor LIttvAy
Stučnjak za šumarstvo.

Jožef maJor
Dosadašnji zamjenik predsjednik Vijeća 
mađarske nacionalne manjine Grada Za-
greba.

Dr.sc. antun marKi
 Dosadašnji član Vijeća.

Dr.sc. lászló molnár
Dosadašnji član Vijeća.

marta muDrinić
Zdrastvena djelatnica.
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Julianna nagy VarJas maJor
Članica Zagrebačke filharmonije, harfistica.

Janoš PAPe
Član Nadzornog odbora MKD Ady Endre,  
dosadašnji član Vijeća.

Josip PaTarčić
Dosadašnji član Vijeća.

Eszter PETKoVić
Odgajateljica u mađarskom odjeljenju 
Vrtića Potočnica.

Dr.sc. Jószef PETriK
Dosadašnji član Vijeća.

marija PLAtz
Umirovljeni službenik.

Xenia raDaK DEToni
Predsjednica Hrvatsko-mađarskog društva, 
prevoditeljica

Dr.sc. Ferencne ranogaJEc
Ranogájec Mária, dopredsjednica Društva 
mađarskih znanstvenik i umjetnika u RH.

Peter sEKErEŠ
Tajnik Vijeća mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreb, dugogodišnji predsjednik 
MKD Ady Endre.

marijana sElman
Predsjednik MKD Ady Endre.

Katalin marTa sVaguŠa
Odgajateljica u mađarskom odjeljenju 
Vrtića Potočnica, član predsjedništva MKD 
Ady Endre, dosadašnji član Vijeća.

margit sZaBo
Član predsjedništva MKD Ady Endre.

lajos sZiroVicZa
Član Nadzornog odbora MKD Ady Endre.

annamaria ŠEHTEl molnar
Član predsjedništva MKD Ady Endre, 
dosadašnji član Vijeća.

laslo Torma
Predsjednik Nadzornog Odbora MKD Ady 
Endre, dosadašnji član Vijeća.

atila Varga
Umirovljeni inžinjer strojarstva.

Tibor Varga
Državni službenik.

ŠToVani čiTaTElJi!
Da bi izbjegli eventualne nesporazume, na izbornom 
listiću može se zaokružiti najviše 25 imena. Dakle, 
MANJE OD 25 MOŽE, ali VIŠE NE, jer tada glasački 
listić postaje nevažeći.



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

Ljetna stanka I.
Predsjednik i tajnik MKD Ady Endre zbog ljet-

nog odmora do 15. rujna neće primati stranke. 
Do 15. rujna je također privremeno obustavljen 
rad knjižnice Društva, te e-mađarske točke. 

Svim članovima Društva ugodan odmor želi 
Predsjedništvo MKD Ady Endre.

Ljetna stanka II.

u suBoTu, 9. srpnja 2011. 

Kazalište opereta i mjuzikla iz 
Budimpešte gostuje u Zagrebu

Dan otvorenih vrata u MKD Ady Endre
 Mađarskoj kulturno društvo Ady Endre i Vijeće mađarske nacionalne manjine grada Zagreba dana 

10. srpnja od 10 do 19 sati,  povodom izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, u MKD 
Ady Endre (Martićeva 8) organizira Dan otvorenih vrata. 

Pored domaćina, na Danu otvorenih vrata predstaviti će se i ostale zagrebačke udruge koje okupljaju 
mađarsku nacionalnu manjinu: Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Odred izviđača 
Mađara Zrínyi Miklós, Mađarsko vrtićko odjeljenje i hrvatsko-mađarsko dvojezično odjeljenje OŠ Ivana 
Gundulića. 

Na Danu otvorenih vrata očekujemo sve zagrebačke Mađare, sa nadom da će međusobno druženje još 
više istaknuti značaj izbora za našu zajednicu. Mađarska gostoljubivost, pa makar i u skromnim okvirima ni 
ovaj put neće izostati, a nikome se nećete zamjeriti ukoliko bi voljeli s drugima podijeliti svoja jela i pića.

Uredništvo Biltena Mađara Grada Zagreba 
također obavještava svojedrage čitatelje da će 
zbog ljetne stanke slijedeći broj Biltena izaći tek u 
rujnu.   

       Svima želimo ugodan ljetni odmor!

U sklopu 30.  Zagrebačkih Ljetnih večeri održat će se 
2. FESTIVAL OPERETE I MJUZIKLA. U subotu, 9. srpnja, 
na gornjogradskoj pozornici Scena Gradec nastupa,  
budimpeštansko Kazalište operata i mjuzikla, sa svojom 
predstavom:   “Gála Musical” . Karte u pretprodaju mogu 
se kupiti u Turističko informativnom centaru ( trg J. Jelačića 
11., od ponedjeljka do petka između 9 i 20 sati, a subotom 
između 9 i 19 sati. 

obavijest
Obavještavamo sve starije sugrađane 

koji se teško kreću, da ukoliko žele otići 
na glasovanje, a nemaju mogućnosti 
osigurati si prijevoz, da se jave na tel. 
broj: 098/484974, jer će Vijeće organizi-
rati njihov prijevoz na biračko mjesto i 
povratak.


