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Zágrábi Tanács, harmadszor
A július 10-én lezaj lott 

kisebbségi önkormány za-
ti választások, at tól füg-
get lenül, hogy a kormány 
kifejezetten kedvezőtlen 
időpontot tűzött ki ezek 
megtar tá sára, sikeresnek 
minősíthe tők. Országos 
szinten, 18 kisebbség vett 
részt a választásokon, s a 
rendelkezésre álló adatok 
szerint, a lehetséges 311 
kisebbségi tanács, illetve 
227 képviselő közül 276 
tanácsot és 173 képviselőt 
megválasztottak. 

A “hiányzó” 35 tanács 
és 54 képviselő esetében a 
választásokat nem tartot-
ták meg, mert a kisebbsé-
gek nem javasoltak jelöl-
teket.

Ami bennünket, magya-
rokat illet, a helyzet a 
következő: 4 megyei ran
gú tanácsunk (Bjelovari-Bi-
logora, Eszék-Baranya, Vu-
kovár-Szerémség megyék 
és Zágráb Város), 5 városi 
(Grubišno Polje, Rijeka, Pél-
monostor, Eszék, Vukovár) 
és 10 községi taná csunk 
van. Megyei képviselőkkel 
8 megyében rendelkezünk 
(Zágráb, SisakMoslavina, 
KaproncaKörös, Tenger-
mellékifennsíki, Verőce
Drávamente, Pozsega-
Szlavónia, SplitDalmát és 
Pula megyék). Ezen felül 
7 városi (Bjelovár, Daru-
vár, Garešnica, Đakovo, 
Vinkovci, Split, Pula) és 5 
községi képviselőt is meg

választottunk.  Az a la  kuló 
ülések után, hiva ta losan 
is megkezdődött az újon-
nan alakult tanácsok és 
képviselők munkája, ami-
hez erőt, egészséget és 
kitartást kívánunk.

Nálunk Zágrábban a 
választások úgymond 
családias hangulatban zaj-
lottak le, amihez sokban 
hozzájárult a Tanács és a 
zágrábi magyar egyesü-
letek által megszervezett 
Nyílt nap. Az Ady Körben 

nagy volt a nyüzsgés, reg-
geltől estig jöttekmen-
tek a zágrábi magyar sza-
vazópolgárok, mármint 
azok, akik július elején 
még a városban voltak. 
Remélhetőleg ez a rendez-
vény hagyományossá válik, 
akárcsak ennek fesztelen, 
kedélyes hangulata.

A választások után már 
csak egyetlen nyílt kér-
dés maradt, az országos 
koordináció megala kítása. Ez 
a jelek sze rint nem fog kife-

je zet ten zök kenő mentesen 
le zaj la ni, u gyanis a Magyar 
E  gye  sületek Szövetsége 
a je lek szerint ki szeretné 
ezt sajátítani magának, s 
lehetőleg úgy, hogy Zágráb 
Város Magyar Ki sebbségi 
Tanácsa kívül  ma  radjon a 
koordináción.

Ezen a téren tehát kom-
plikációk várhatóak, ám 
remélhetőleg semmi olyas-
mira nem kerül sor, amit 
párbeszéddel sikeresen ne 
lehetne megoldani.

A Tanács újonnan megválasztott tagjai
KOVácS Lea (alelnök), BAláZS-PiRi Zoltán (elnök), DRAGANić Hajnalka, SElMAN 
Mariann, KOVácS Ferenc, NAGy VARjAS MAjOR Julianna, cSáNyi Zsuzsa, SZABó 
Margit, SZEkERES Péter, SVAGušA Márta Katalin, ŠEhTEl Molnár Annamária, MAjOR 
József, VARGA Attila, Dr.sc. liTTVAy Tibor, Dr.sc. RANOGAjEc Ferencné, Dr.sc. PETRiK 
József, KAlAPiS Rókus, KOiSS lászló, Dr.sc. MOlNáR László, PáPé János, VARGA Ti-
bor, GuZSVáNy József, KuGli kálmán, SZiROVicZA lajos, Dr.sc. MáRKi Antal



Senatores boni viri, senatus mala bestia
A régi rómaiaknak a tömeglé-

lektan ismeretére alapított bölcs 
megállapítása, mi szerint “a szená-
torok derék emberek, de a szenátus 
gonosz bestia”, valamiképpen igaz 
a mi Tanácsunkra is. A múltban nem 
egyszer előfordult már, hogy más
különben meglehetősen ki egyen
súlyozott, józan gondolkodá sú em-

bereket elbűvölte a falkaszellem és 
a leglehetetlenebb javaslatokat tá-
mogatták szavazatukkal.

igaz ez a legfrissebb perpatvar-
ra is, amely már – visszagondolva 
– körülbelül nyolc hónapja zajlik 
közösségünk választott képviselő 
testületében, átgyűrűzve a második 
megbízatási időszakból a harmadik-
ba. 

Legrövidebben, arról lenne szó, 
hogy egy bizonyos tanácstag – nyil-
ván többen is lehetnek az „akció” 
mögött, de ez most lényegtelen – 
annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy egy másik tanácstag 
munkahelye összeférhetetlen a 
Tanácsban vállalt kötelezettsé-
geivel. Ezért azt követeli, törvé-
nyes előírásokra hivatkozva, hogy 
az adott tanácstag vagy mondjon 
le munkahelyéről, vagy tagságáról 
a Tanácsban. Az ügy felkerült a 
Közigazgatási Minisztériumhoz vé-
leményezésre, mely meglepően gy-
orsan válaszolt, s körülbelül annak a 
véleményének adott hangot, hogy a 
kérdéses törvénycikkelyek nem al-
kalmazhatók a konkrét eset re, visz-
ont nem kifejezetten úri dolog, hogy 
a tanácstag ugyanattól a szervtől 
kapja a fizetését, melynek tagja. 

Ez természetesen miniszté riumi 
virágnyelven volt megfogalmazva 
(mandarin horvátul?), így kedves 
testületünk nagyobbik része úgy ha-
tározott, hogy nem világos számára, 
mit írt a minisztérium, ezért függni 
hagyta az ügyet.

Az eset önmagában véve, nem 
érdemli meg, hogy hírt adjunk róla, 

végtére is, a Tanácsban mindig is 
különálló vélemények harca után 
született meg a határozat, s ez nor-
mális is, lévén, hogy 25 tagot szám-
láló „parlamentről” van szó, ám van 
valami ebben a történetben, ami ha-
tározottan zavar.

Elsősorban az zavar, hogy az eset
nek személyes éle van. Nemcsak 
abban az értelemben, hogy valaki 
egyeseket jobban, másokat kevés-
bé kedvel, hanem arról, hogy egy 
valakit mások teljesen el akarnak le-
hetetleníteni, attól sem riadva meg, 
hogy megélhetését (egzisztenciáját) 
vegyék célba. Ez már önmagában 
véve sem szép dolog, ám ha jobban 
belegondolunk, még csúnyábbá vá-
lik. Mert: a) egy kisebbségi, (egészen 
konkrétan, magyar) választott tes-
tület törekszik arra, hogy legitimen 
megválasztott tagját zárja ki a tes-
tület munkájából, b) ezt a törvé-
nyesség megőrzésének ürügyén 
teszi akkor, amikor az illetékes hor-
vát állami szervek nem látnak sem-
mi törvénybe ütközőt sem Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 
munkájában, és c) mert ez a válasz-
tópolgárok akaratának erőszakos 
megváltóztatását jelenti.

Az ilyenféle mesterkedés teszi a 

Tanácsot gonosz bestiává, annál is 
inkább, ha ez a Tanács olyan tagja 
felé irányul, aki majd harminc éves, 
gyakorlatban megszerzett tapaszta-
lattal rendelkezik a kisebbségi ügyek-
ben, s kinek hozzájárulása nélkül 
– teljesen figyelmen kívül hagyva 
múltbeli, megkérdőjelezhetetlen 
érdemeit –  Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa nem lenne az 
ami: a legtekintélyesebb fővárosi 
kisebbségi tanácsok egyike, melyet 
nemcsak országon belül ismernek 
el, de egyre inkább az országhatáro-
kon túl is. 

Valakit lehet szeretni, vagy nem 
szeretni, ám bennünket nem azért 
választottak meg, hogy szeressük 
egymást. A mi feladatunk éppen 
az, hogy személyes szembenál-
lásainkon túllépve, céltudatosan 
munkálkodjunk a zágrábi magyar 
közösség, illetve amennyire erőnk, 
tehetségünk engedi, a horvátorszá-
gi magyar közösség érdekében. A 
Tanács feladata egyértelműen nem 
az, hogy problémákat gerjesszen, 
hanem az, hogy valós, mindennapi 
problémákat oldjon meg.

Végső ideje lenne kinőni a 
gyermekcipőből és felnőni felada-
tunkhoz, mert munka az van, több 
mint elég. érzésem szerint, a Tanács 
jelenlegi összeállításában nem csak 
hogy sikeresen meg tudja őrizni 
azokat az eredményeket, melyeket 
az elmúlt négy évben valósítottunk 
meg, de tovább is tud lépni, erősítve 
nemzetközi kapcsolatait, kulturális 
tevékenységét, illetve bővítve anya
gi forrásait. Ezen felül – vélemé-
nyem szerint -, kötelessége lenne 
valamilyen formában megsegíteni 
a megingott rijekai illetve isztriai 
magyar közösségeket is, főként 
azért, mert ha mi nem törődünk 
velük, senki sem fog. Mint ezt a 
múltban sokszor tapasztalhattuk, 
az ún. országos magyar szervezetek 
nem igen szoktak Baranyán kívül 
eső országrészekkel foglalkozni, a 
parlamenti választások kivételével, 
amikor is mindenfelé szavazókra 
vadásznak.

KAlAPiS Rókus



Az Ady Endre Magyar 
kultúrkör október 22-én 
ünnepi műsort adott a 
magyar forradalom és sza-
badságharc 55. évforduló-
ja alkalmából. A műsorban 
A Kör Színjátszó  és Zenei 
Szakcsoportja mellett fel-
léptek ivan Gundulić álta-

Elindult a nemzeti re-
giszter honlap, amely-
nek célja a világ magyar-
ságának megszólítása, a 
szórványban és a diaszpó
rában élők magyar identi-
tásának megerősítése.

Semjén Zsolt nem-
zet  politikáért felelős mi
nisz terelnök-helyettes a 

regisz tert bemutató hét fői 
parlamenti sajtótájékoz-
tatón úgy fogalma zott: 
“Magyarország üzen a vi-
lágban szétszóródott ma-
gyarságnak”. A regisz teren 
keresztül le hetővé válik, 
hogy a ma gyarság tagjait, 
éljenek a világon bárhol, 
elérjék, magyar identitásu-
kat megerősítsék.

A másik értelme a re-
gisz ternek - folytatta -, 
hogy a magyarok ügyét 
kellő erővel lehessen 
kép viselni. ha a magyar 
nemzet bármely részét 
sérelem vagy támadás éri, 
akkor az egyetemes ma-
gyarságot ezen keresztül 
tudják mozgósítani, és a 
világot tájékoztatni - hang-
súlyozta, hozzátéve: ez 
egy “egészséges nyomás-
gyakorlás a nemzeti célok 
érdekében”.

A kormányfő keresz
tény demokrata helyet-
tese szerint ugyanakkor 
azzal is szembe kell nézni, 
hogy az emigrációnak 
harmadik, negyedik, ötö-

Nemzeti Regiszter ̕56-ra emlékeztek az 
Ady Körbendik nemzedékétől aligha 

várható el, hogy olyan 
szinten beszéljen magya-
rul, mint a magyar közös-
ségben élők, de őket sem 
szeretnék elveszíteni. 
Ezért a honlap angolul, a 
későbbiekben pedig spa
nyolul is elérhető lesz majd 
 jelezte Semjén Zsolt.

A Magyar Távirati iro-
da (MTi) tömör tájékoz-
tatójához, csak annyit 
szeretnénk hozzátenni, 
hogy a honlap jelenleg 
tényleg a kezdetek kez-
detén áll - értsd magyon 
kevés a feltöltött anyag -, 
s hogy működése is kíván-
nivalókat hagy maga után, 
főleg ha képeket óhajt 
megtekinteni az oda-
tévedt külhoni magyar, 
ugyanis az eljárás lassú, il-
letve akadozik.

Ettől eltekintve, az 
ötletet jónak találjuk és tá-
mogatjuk. Már jóval előbb 
meg kellett volna tenni 
ezt a lépést, tekintettel 
arra, hogy az internet már 
régen megszűnt újdon-
ságnak lenni, s inkább az 
a meglepő, ha valaki nem 
használja, s nem ennek-
fordítottja.

A regiszterbe be is le-
het jelentkezni, így sokkal 
pontosabb lehet annak 
nyil  vántartása, ki tartja, 
érzi magát magyarnak a 
világban.                            r.

lános iskola kéttannyelvű 
tagozatának tanulói: Bokić 
Likó Pala, Burkus Eszter, 
Habibović Agáta, Nagy 
Noémi, Žulj Lena, Žulj Stje-
pan.

A sikeres műsort, már 
a megszokott módon, tár-
sas est követte. 

Pillanatkép a műsorból

A Kör nagyterme ezúttal sem volt közönség nélkül

Az amatőr művészek megszokott jutalma: lelkes taps, 
dícséret, elismerő vállveregetés
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör
2011. november havi rendezvényei

Dátum Rendezvény neve helyszín Kezdési időpont
November 5., szombat „Néptánc-fesztivál” – 

A Magyar Egyesületek 
Szövetségének keretein 
belül működő egyesü
letek vendégszereplése

cseh Otthon
(Češki dom, Šubićeva 
20)

19:30 óra

November 6., vasárnap “Szülőföldem szép 
hazám” – fotó kiállítás 
megnyitója, valamint
Találkozás Sója Dé-
nes úrral, a magyar 
nemzeti kisebbség 
képviselőjével a horvát 
Parlamentben

Ady Endre MKK 10:30 óra

November 12., szombat „Száll az ének” – az Ady 
Endre MKK zenei sza-
kcsoportjának népdal, 
magyarnóta-, csárdás- 
és szórakoztató zenei 
estje. A programban 
vendégszerepel a Daru-
vári Magyarok Közössé-
gének énekkara.

Ady Endre MKK 18:00 óra

November 19., szombat „A számítástechnika és 
informatika  felhős sz-
férája” – dr. sc. Szka la 
Károly tudománynép
szerűsítő előadása.
Szervező: horvátországi 
Magyar Tudományos és 
Művészeti Társaság

Ady Endre MKK 17:30 óra

November 19., szombat „Zágrábi magyar 
néptánc est” – A Hor-
vátországi Magyarok 
Demokratikus közös-
ségének keretein belül 
működő egyesületek 
tánccsoportjainak ven-
dégszereplése

cseh Otthon
(Češki dom, Šubićeva 
20)

19:30 óra


