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Nakon izbora

Pobijedili su na izborima, a sada slijedi teži dio posla

Građani su odlučili da 
je država potrebna nova 
vlada, nakon osam go-
dine vladavine  Hrvatske 
demokratske zajednice, 
povjerenje su dali soci-
jaldemokratima, odnosno 
koaliciji koju su oni okupili.

Zoran Milanović, budući 
premijer je u svojoj izjavi 
naglasio, da je nova vlada 
potpuno svjesna ne samo 
kritične situacije u zem-
lji, već i svoje odgovornos-
ti. Svima nam je obećao, 
da nas neće ostaviti na 
cjedilu, te da neće zlor-
abiti dobiveno povjeren-
je. Da li će to stvarno biti 
tako ili ne, uskoro će se 
vidjeti, ali da nova vlada 
neće imati lak posao i to 
je sigurno. Stanovništvo 
od vlade očekuje, da će u 
predstojećem razdoblju 
primjetno popraviti životni 
standard, koji je u pro-
teklim godinama strmo-
glavo pao. Da li će to biti 
moguće, trenutačno je 
teško utvrditi. U svakom 
slučaju za preveliki optimi-
zam nema puno razloga. 
U prva dva desetljeća svo-
je samostalnosti Hrvats-
ka se iz različitih razloga 
značajno zadužila, odnos-
no država je potrošila više 
novaca, nego je imala na 
raspolaganju. Gospodarski 
stručnjaci već poduže po-
navljaju, da to tako neće 
moći još dugo, posebno ne 
na način, da se krediti ne 
koriste kako bi se oživjela 

gospodarska situacija u 
državi. Ključno rješenje se-
nalazi u proizvodnji i izvo-
zu. 

Proizvodnja konkret-
nih materijalnih dobara, 
ukoliko je uspješna, temelj 
je zdravog gospodarst-
va. To otvara i zadržava 
postojeća radna mjesta, 
osigurava državi porez, a 
time I stabilni proračun, 
iziskuje potrebu za uslu-
gama, otvara nove inves-
ticije, ukratko bez toga jed-
nostavno stvari ne mogu 
funkcionirati.  

Kako će i u kojoj mjeri 
vlada uspjeti potaknuti 
privrednu proizvodnju, to 
nažalost uvelike zavisi od 
svjetskog tržišta, odnos-
no i od postojeće situaci-
je u EU, te je upravo to, 
ono što značajno umanjuje 
mogućnost uspjeha nove 
vlade.   

Na ovim parlamen-
tarnim izborima i mađarska 
nacionalna manjina izabra-
la je svog saborskog za-
stupnika. To će u buduće 
četiri godine biti Deneš 
Šoja.  

U svezi toga upitno je 
samo, koliki će biti značaj 
manjinskih zastupnika u 

novom mandatnom razdo-
blju Sabora, odnosno da li 
će i nova vlada sklapati s 
njima koalicijski sporazum, 
kako je to učinila i pre-
thodna.  Situacija je takva, 
da koalicija četiriju strana-

ka koja preuzima vlast 
raspolaže sa dovoljno gla-
sova u Saboru i bez  man-
jinskih zastupnika, pa im 
stoga nije nužno potrebno 
da se dogovaraju sa man-
jincima. Što se pak nas u 
Zagrebu tiče, ponovni iz-
bor Šoje u stvari može biti 
i povoljan, ukoliko će nas-
taviti pomagati oko širenja 
dječjeg vrtića “Potočnica”, 
otvaranjem još jedne 
mađarske vrtićke skupine, 
odnosno proširenja zgrade 
dječjeg vrtića.     

Vijeće mađarske nacio-
nalne manjine Grada Za-
greba izražava nadu, da 
će gospodin saborski za-
stupnik u predstojeće 
četiri godine iznaći vreme-
na i posjetiti Vijeće. 

Posebno stoga, što mu 
to protekle četiri godine 
nije uspjelo …           

                KALAPIS Rókus 

Deneš Šoja



Božićna čestitka
Našu čestitku započinjemo jed-

nom pričom, u kojoj jedna osoba 
prođe i pakao i raj. U paklu da 
dočekuje čudan prizor. Za velikim 
okruglim stolom sjede grešne duše. 
Na stolu svega obilja, prijatno i očima 
i ustima. Ali svi imaše predugačke 
ruke, pa kako god nastojali, nisu 
uspjeli prinijeti ustima niti zalogaja. 
Gore na nebu, dočeka ga identičan 
prizor. Okrugli stol, ukusna hrana 
i žlice od metra. Ali ipak se blaženi 
uvijek zasite. Oni su ustvari, hranili 
jedan drugoga.    

Ova nam kratka priča puno toga 
govori o našoj svakodnevici. Naš 
odnos prema drugima odlučujući 
je ne samo na dobro raspoloženje 
ljudi oko nas, te možda nije pretjer-
ano ako kažemo: da odlučuje i o 
uspješnosti našeg života. 

Dovoljno je da se prisjetimo na 
kratke dane, kasno dolazeća jutra i 

rano padajuće noći. 
Poprilična je zbrka i u našoj sva-

kodnevici: zaključivanje godine, 
velika božićna kupovina, pospre-
manje, priprema poklona, obiteljski 
programi se gomilaju jedni na druge. 
Ipak nadolazeći blagdan, blagdan 
Božića sve većom svjetlošću obas-
java u ovoj tami. 

Očekujemo njegov dolazak, nje-
gov smiraj, čak i onda ako nemamo s 
kime podijeliti taj dan.  

Što je dakle tajna Božića? Da nam 
pokaže put ljubavi, da nam iskupi 
život. Ljubav ne nastaje revolucija-
ma ili zakonskim propisima, ni ure-
dbama, ni večinskim glasovanjem, 
već tako, što otkrivamo: da trebamo 
jedan drugoga. Nemojmo misliti na 
ružičaste snove, jer životnih briga 
izgleda ne možemo izbjeći. 

Mislimo na radost naše djece uz 
okićenu jelku, mislimo na nekoj strai-

jeg kome smo pomogli u nečemu, 
mislimo na sebe kada smo uspjeli 
izgladiti poneku nesuglasicu. Ako 
hranimo jedan drugog, međusobno 
si nadomještamo svoje nedostatke, 
dajemo si uzajamno smisao i radost 
našim životima.    

Želim svima, da im ljubav i mir 
koji ga prati uljepša ove blagdane. 
Želim, da Vam ovo vrijeme praznika, 
bilo da slavite Božić sami ili u krugu 
svojih voljenih, pomogne u istins-
kom opuštanju, tjelesnom, umnom 
i duhovnom preporodu, obnovi, 
oporavku, kako bi novim srcem i ob-
novljenom snagom zakoračili u novu 
godinu.   

Svima zagrebačkim Mađarima 
želim sretnu i uspješnu Novu go-
dinu, u jalu i zavisti škrtu, ali bogatu 
snagom, zdravljem, srećom, razumi-
jevanjem i materijalnim dobrima!

BÓNI Zoltán

Ovom prilikom bih se želio ukratko osvrnuti na sadržaj i značaj članka objavljenog na 2. stranici prethodnog, 23. 
broja Biltena, naslova „Senatores boni viri, senatus mala bestia“.   

U prvom redu se kao odgovorna osoba ispričavam članovima Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba 
ukoliko se zbog članka smatraju uvrijeđenima ili oklevetanima, kao i poštovanim čitateljima ukoliko su iz istoga even-
tualno donijeli pogrešne zaključke glede rada i vjerodostojnosti Vijeća.    

Naime, navedeni članak dobar je primjer demokratskog društva i duha, istog duha u kojemu Vijeće iz sjednice u 
sjednicu razvija svoje djelovanje. Kao što je svakom pripadniku demokratskog društva zajamčeno pravo posjedovanja 
i izražavanja vlastitog mišljenja, tako i autor navedenog članka ima pravo izjasniti se sukladno svojem uvjerenju. 
Međutim, Bilten Mađara Grada Zagreba ni svojom strukturom, ni karakterom, a niti ciljem s kojim je pokrenut nije u 
skladu sa člankom, koji je odraz isključivo osobne interpretacije njegovog autora glede zbivanja na sjednicama Vijeća.  

Vijeće, kojega je i sam autor član, sastoji se od ukupno 25 odraslih pojedinaca, koji jednako tako sukladno svom 
uvjerenju ulažu svoje napore, iskustva i svoje znanje kako bi konstruktivno, sukladno hrvatskim zakonima i učinkovito 
zastupali interese pripadnika mađarske manjine Grada Zagreba. Sve odluke Vijeća donose se na parlamentaran način, 
nakon demokratske rasprave, natpolovičnom većinom ukupnih glasova vijećnika. Shodno tome, sve odluke donesene 
od strane Vijeća ne mogu i nisu odluke i mišljenje tek nekolicine. Napominjem da Vijeće zastupa kako interese građana 
mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, tako i samih vijećnika, te da ni u jednom trenutku nije bilo ugroze egzis-
tencije nijednog člana Vijeća.   

Drago mi je što ovim putem mogu obavijestiti čitatelje i o tome da je konkretan predmet rasprave, na koji se članak 
odnosio, već na idućoj sjednici Vijeća riješen. To, dakle, dokazuje da Vijeće itekako odgovorno i savjesno pristupa svim 
svojim propisanim zadaćama.   

Nadam se da su poštovani čitatelji navedeni članak shvatili kao izraz osobne slobode izražavanja, te da će i nadalje 
imati povjerenja u članove Vijeća, ljude koje su zbog njihovih osobnih zasluga sami izabrali, jer svi članovi Vijeća tim 
istim vrlinama obogaćuju rad Vijeća i trude se biti dostojni Vaših glasova. 

S nadom u buduće blagostanje zagrebačkih Mađara i učvršćenje vjerodostojnosti i dostojanstva Vijeća, 
     S poštovanjem,

Zoltan Balaž-Piri predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Dragi Mađari Grada Zagreba, poštovani čitatelji!  

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba je na sjednici održanoj 8. studenog 2011. s velikom većinom 
glasova donijelo odluku kojom se ograđuje od sadržaja članka pod naslovom “Senatores boni viri, senatus mala 
bestia” objavljenog u 23. broju Biltena Mađara Grada Zagreba.

Vijeće je u svom dosadašnjem radu svoje odluke donosio putem demokratskog glasovanja imajući u vidu interese 
mađarske zajednice Grada Zagreba.



Ugodna atmosfera, 
fina domaća jela

Mađarska večer

U studenom već tradicionalno 
Vijeće mađarske manjine slavi svoj 
Dan i priređuje Mađarsku večer, jed-
nu od najdražih društvenih prireda-
ba zagrebačke mađarske zajednice, 
gdje uz prigodno druženje, zvuke 
mađarske glazbe i specijalitete 
domaće kuhinje mogu provesti  
večernje sate. 

Niti ove godine nije bilo drugačije, 
Mađarska večer se iznova doka-
zala kao priredba s obiteljskim 
ugođajem.

Ponovo briljirali 
baranjski plesači

Zagrebačka večer 
mađarskog folklora

Visoka razina, 
okrugla obljetnica

Glazbena večer u MKD

19. studenog u Češkom narod-
nom domu, u organizaciji MKD Ady 
Endre i Vijeća mađarske nacionalne 
manjine Grada Zagreba, po drugi 
put je održana Zagrebačka večer 
mađarskog folklora, na kojoj su nas-
tupile plesne skupine koje djeluju 
u sklopu Demokratske zajednice 
Mađara Hrvatske. 

Ukratko: izvođači, plesačice i 
plesači iz Baranje iznova su oduševili 
publiku.

“Pjesma leti” – večer mađarskih 
narodnih pjesama, romanci, čardaša 
i zabavne glazbe glazbene sek-
cije MKD „Ady End¬re” održana je 
12. studenog u prepunoj dvorani 
društva. Ova priredba, pored već 
uobičajene visoke razine izved-
be umjetnika amatera, ostaje za 
pamćenje i zbog toga što je to bila 
prigoda na kojoj se obilježila i 50. 
obljetnica članstva u MKD Melinde 
Emich-Ovčarić, voditeljice glazbene 
sekcije. Čestitkama se pridružuje i 
uredništvo Biltena. 

Večer je otvorio  Zoltan Balaž-Piri, predsjednik Vijeća

Daj sve od sebe, tako plešu pravi momci

Melinda Emich-Ovčarić proslavila 50. obljetnicu članstva u MKD



Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Uređuje: Rokuš Kalapiš,  prijevod na hrvatski: Peter Sekereš

Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974 fax: 3777-164   mail: iroda@zg-magyar.hr  OIB:37946763892 

Izlazi jednom mjesečno u 1000 primjeraka

Priredbe u Mađarskom kulturnom 
društvu „ Ady Endre”

NEDJELJA 18. PROSINCA 2011. u 16:00 sati – Božićna priredba

SUBOTA 21. SIJEČNJA  2012. 18:00 sati  – Glazbeno-književna večer
 povodom  Dana mađarske kulture

PETAK 27. SIJEČNJA  2012. 18:00 sati  – u sklopu ciklusa „Mađarske filmske večeri” 
prikazivanje dokumentarnog filma „Ferenc Puškaš” 

Želimo Vam blagoslovljen Božić i 
sretnu Novu godinu!

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba


