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Választásokra fel!

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, valamint a Megyei Magyar Kisebbségi Képviselők csatlakoznak a 
Választási Bizottság felhívásához és arra kérik a magyar közösséget, hogy aki csak teheti, menjen ki szavazni, 
ezúttal is erősítve a jövendőbeli kisebbségi önkormányzat szerveinek legitimitását. A zágrábi magyarok jú-
lius 10-én, 7-től 19 óráig szavazhatnak a Petrova utca 116 alatti szavazóhelyen.  Velika Gorica, Sveta Nedjelja 
és Zaprešić magyarjai ezt a: Trg K.Tomislava 34, Trg A.Starčevića 5, Trg K.Tomislava 5, Nova cesta 10 címen 
tehetik, míg a Sisakon, Kutinán, és Petrinján élők a: S.i A. Radića 36 , S. Radića 1, Matije Gupca 2, címek alatti 
szavazóhelyen szavazhatnak.   

Őszintén bevallom, a 
fenti címet nem én talál-
tam ki, hanem megboldo
gult Tausz Imre kollégám, 
az eszéki Magyar Képes 
Újság volt főszerkesztője. 
Imre pedig tulajdonkép-
pen úgy jutott eszembe, 
hogy a reggeli kávé mel-
lett azon morfondíroztam, 
hogy sok mindent sikerült 
véghez vinnem, de egy va-
lamit nem, pedig immár 
kerek 15 éve dolgozom raj-
ta, felbuzduló, elapadó lel-
kesedéssel.

Egy elfogadható minő
ségű, szolíd hetilapot sze
rettem volna a horvá-
tországi magyar olvasó 
kezébe adni, előbb az 
Új Magyar Képes Újság-
gal, majd a Horvátorszá-
gi Magyar Naplóval kísér-
letezve, de sajnos nem 
sikerült. Imre barátom em-
léke itt úgy kerül a képbe, 
hogy szegény élete végéig 
nem tudta megbocsátani 
magának, hogy rászabadí-
totta a horvátországi ma

gyarságra Csörgits Józse-
fet, kinek szelleme máig 
kísért, attól függetlenül, 
hogy már régen lekerült a 
porondról. Legrövidebben 
az történt  még a háború 
előtti időkről van szó , hogy 
Tausz Csörgitset nevezte ki 
utódjává a Magyar Képes 
Újság főszerkesztői poszt
ján, aki pedig felismerve a le
hetőségeket, kíméletlenül 
magához ragadott minden 
létező funkciót és hatalmat, 
kezdve a Horvátországi 
Magyarok Szövetségétől a 
vörösmarti Sárkány focicsa-
patig. 

Ő volt az alfa és az ome-
ga, hörcsögként begyűjtött 
minden pénzt és támoga-
tást, csak ő és klikkje lé-
tezett, s mindent megtett 
annak érdekében, hogy ez 
a számára kellemes helyzet 
fennmaradjon. 

A háborús felfordulás 
és az új állam megalakulá-
sa után beálló állapotok, 
végül elsöpörték Csörgits 
Jóskát, de “hagyatéka” él 

a mai napig. Sőt, manap-
ság már odáig fejlődtünk, 
hogy nem egy, hanem 
minimum két Csörgitsünk 
van, s a sors iróniájaként 
még nevük, vezetéknevük 
kezdőbetűje is azonos. Ha 
egyáltalán van valami amit 
mindkét “vezető” közös 
nevezőjeként állapítha-
tunk meg, akkor az az, 
hogy nem igazán kedvel-
nek bennünket, zágrábi 
magyarokat. 

Elsősorban azért, mert 
rajtunk nem tudnak ural
kodni, másodsorban pedig 
azért, mert a gyakorlatban 
is bebizonyítottuk, hogy 
ebben az országban az or
szágos szervezetektől füg
getlen magyar közösség is 
létezhet, eredményesen 
tevékenykedhet.  

Bebizonyítottuk, hogy 
nincs szükségünk a szerve
zetekre ahhoz, hogy bol
doguljunk, s bizony azt 
is, hogy nincs szüksé-
günk a “főmagyarokra” 
sem, hogy a szebb jövőbe 

vezessenek bennünket. 
Nekünk mindenre bősé
gesen elégséges a Tanács, 
melyet mi választunk, sza
bad akaratunkból, s amely 
csak nekünk tartózik fe
lelősséggel. Ez a választá-
sok igazi jelentősége: mi 
választunk, magunknak, 
hogy a mi érdekeink érvé-
nyesüljenek.  Ezért lenne 
fontos, hogy minél töb-
ben menjünk ki szavazni jú-
lius 10én, s talán még ettől 
is fontosabb, hogy valóban 
azokat válasszuk meg, akik 
bizonyítottan érdekeltek 
közösségünk sorsában. A 
Tanács következő, négy éves 
megbizatási időszaka csak 
úgy és akkor lehet sikeres, ha 
építeni tudunk a meglévő al
apokra, ha tovább tudunk 
lépni.

Viszontlátásra tehát július 
10én az Ady Körben, ahol a 
Kör és a Tanács szívesen lát 
minden zágrábi magyart a 
választások alkalmával meg
hirdetett nyílt napon.

KALAPIS Rókus



Jelöltjeink 2011
Zoltan Balaž-Piri
A Zágráb Város Kisebbségi Tanácsának volt 
elnöke, az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
elnökségi tagja.

Zoltan BOrOŠ
Műszaki karbantartó.

Zsuzsa CSAnyI
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnök-
ségi tagja, az Irodalmi Szakcsoport volt 
vezetője.

Hajnalka Draganić
Az Ivana Gundulića Általános Iskola 
kéttanyelvű tagozatának tanítónője, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör elnökségi 
tagja, a Tanács volt tagja.

Vidor FAbIAn
Műépítész.

Šandor galamBOŠ
Zágráb Város köztisztviselője, a Tanács 
volt tagja.

József guZsVány
Villamossági mérnök.

rokuš KalaPiŠ
Újságíró, a Tanács volt tagja.

laszlo KOiss
Újságíró, a HTV fordítója.

Ferenc KOVács
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnökhe-
lyettese, a Honvédő Háború nyugdíjasa, a 
Tanács volt tagja.

lea KOVács
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör Színjátszó 
Szakcsoportjának vezetője, a Tanács volt 
tagja.

Kalman Kugli
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnökségi 
tagja, a Tanács volt tagja.

János LIKó, dipl.ing
A Zrínyi Miklós Cserkészcsapat elnöke, a 
Tanács volt tagja.

Dr.sc. Tibor liTTVay
Erdészeti szakértő.

Jožef maJOr
Zágráb Város Kisebbségi Tanácsának volt 
alelnöke.

Dr.sc. antun marKi
 A Tanács volt tagja.

Dr.sc. lászló mOlnár
A Tanács volt tagja.

marta muDrinić
Egészségügyi dolgozó.



Jelöltjeink 2011
Julianna nagy VarJas maJOr
Hárfaművész.

Janoš PAPe
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör Ellenőrző 
Bizottságának tagja,  a Tanács volt tagja.

Josip PaTarčić
 A Tanács volt tagja.

Eszter PETKOVić
A Potočnica óvoda magyar csoportjának 
óvónője.

Dr.sc. Jószef PETriK
 A Tanács volt tagja.

marija PlaTZ
Nyugalmazott tisztviselő.

Xenia raDaK DETOni
A HorvátMagyar Társaság elnöke, fordító

Dr.sc. Ferencne ranOgaJEc
Ranogájec Mária, a Horvátországi Magyar  
Tudományos és Művészeti Társaság 
alelnöke.

Peter sEKErEŠ
A Zágráb Város Kisebbségi Tanácsának 
titkára, az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
volt elnöke.

marijana sElman
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnöke.

Katalin marTa sVaguŠa
A Potočnica óvoda magyar csoportjának 
óvónője, az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
elnökségi tagja, a Tanács volt tagja.

margit sZaBO
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnökségi 
tagja.

lajos sZirOVicZa
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör Ellenőrző 
Bizottságának tagja.

annamaria ŠEHTEl mOlnar
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnökségi 
tagja, a Tanács volt tagja.

laslo TOrma
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör Ellenőrző 
Bizottságának elnöke,  a Tanács volt tagja.

atila Varga
Nyugalmazott gépészmérnök.

Tibor Varga
Állami köztisztviselő.

TisZTElT OlVasÓ!
Az esetleges félreértések elkerülése miatt, erről a 
listáról legfeljebb 25 név karikázható be. Tehát KE
VESEBBET mint 25 lEhEt, de TÖBBET nEm, mert ez-
zel érvénytelen a szavazata.
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Nyári szünet I.
Az Ady Endre MKK a nyári szünet miatt szep

tember 15ig felfüggesztette az elnök és tit-
kár rendszeres szerdai fogadóóráját, továbbá a 
Kultúrkör könyvtárának, valamint az Emagyar 
pont működését. Minden körtagunknak kellemes 
pihenést kíván az Ady Endre MKK Elnöksége.

Nyári szünet II.

sZOmBaTOn, 2011. JÚlius 9-Én

A Budapesti Operettszínház
vendégszereplése

Nyílt nap az Ady Körben
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör és Zágráb Város Kisebbségi Tanácsa július 10-én a Kisebbségi 

Önkormányzati Választások alkalmával, Nyílt Napot szervez az Ady Körben (Martićeva 8) 10-től 19 
óraig.  A házigazda mellett a Nyílt Nap keretében bemutatkoznak a zágrábi magyar egyesületek 
is, a Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság és a Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, 
valamint a magyar óvodai csoport  és a kéttanyelvű iskolai tagozat.

A Nyílt Napon szívesen látnak minden zágrábi magyart, annak reményében, hogy az egymással 
való találkozás még inkább kiemeli a választások közösségi jellegét. A magyaros vendégszeretet, 
ha szerény keretek között is, de ezúttal sem fog csorbát vallani, ám senki sem fogja rossz néven 
venni, ha valaki meg szeretné osztani a többiekkel ételétitalát. 

A Zágrábi Magyar Közlöny szerkesztősége 
ugyancsak felhívja a olvasói figyelmét arra, hogy 
nyári szünet miatt a Közlöny következő száma 
szeptemberben fog megjelenni. Kellemes pihenést 
kívánunk!

A 30. Zágrábi Nyári Estek keretében megtartásra kerül 
Az operettek és musicalek 2. Fesztiválja. Július 9én, szom-
baton, a Budapesti Operettszínház vendégszerepel Gála 
Musical előadásával a Gradec Színpadon (Felsőváros). 
Belépőjegyek elővételben is beszerezhetők az Idegen-
forgalmi Információs Központban (Turisticki informativni 
centar) J. Jelacic bán tér 11., hétfőtől péntekig 9 és 20 óra 
között, szombaton pedig 9től 17 óráig. 

Felhívás
Felhívjuk idősebb, mozgási nehéz-

ségekkel küszködő polgártársaink fi-
gyelmét arra, hogy amennyiben el 
szeretnének menni szavazni és nem áll 
rendelkezésükre szállítási lehetőség, 
jelentkezhetnek a 098/484974es tele-
fonszámon, a Tanács meg fogja szervezni 
szállításukat a szavazóhelyre és vissza.


