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Prisjećanje na 1956. u Lisinskom

Potpredsjednik mađarskog Parlamenta Gergély Gulyás 

Potpredsjednik mađarskog Parlamenta na obilježavanju obljetnice mađarske revolucije

„33 godine poslije revolu-
cije samo su Mađari u dijaspori 
mogli nositi dalje plamen slo-
bode“ – izjavio je u utorak, u Za-
grebu Gergély Gulyás, potpred-
sjednik mađarskog Parlamenta 
na obilježavanju 60. obljetnice 
mađarske revolucije i borbe za 
slobodu u maloj dvorani KD Vatro-
slava Lisinskog.

„U Mađarskoj je prijetio zatvor 
svima koji nisu bili voljni kontra-
revolucijom nazivati revoluciju 
i koji su se željeli prisjetiti svih 
onih junaka, koje je diktatura dala 
pogubiti“ – dodao je, naglasivši: 
„Dužni smo odati poštovanje oni-
ma koji su znali da će istina postati 
istinom, čak i onda ako pobjeda 
ikad nastupi, što je bilo malo vje-
rojatno“. 

Prisjetio se više tisuća Mađara 
koji su dali živote za revoluciju, 
onih koji su tijekom nekoliko dana 
srušili Staljinov spomenik, koji su 
oslobodili političke zatvorenike, 

koji su proglasili Mađarsku neovis-
nom i samostalnom državom te 
uklonili srp i čekić sa nacionalne 
zastave. 

„Tada se doznalo i to, da je za 
sav slobodarski svijet nepravedan 
sporazum s Jalte bio važniji nego 
sloboda Mađarske, Sueski kanal 
važniji od Budimpešte“ – istaknuo 
je potpredsjednik. 

„Komunisti nikad nisu mogli 
shvatiti zašto su heroji 1956. stali 
uz revoluciju, što je domoljublje, 
jer ta riječ nije postojala u njiho-
vom rječniku. 1956. naši preci 
borili su se za slobodu i samo-
opredjeljenje“ – naglasio je te 
dodao: „U današnjem global-
iziranom svijetu, na koji utječu 
mnogi vanjski čimbenici, sami 
možemo odlučiti o svojoj slobodi. 
Stoga je potpuno opravdano da 
je u mađarskom Ustavu navedeno 
današnja sloboda izrasla iz naše 
revolucije 1956.“.

József Magyar, veleposlanik 

Mađarske  u svom obraćanju na-
glasio je da su Mađari i Hrvati ti-
jekom svoje povijesti dijelili vrlo 
sličnu sudbinu i dodao da su na-
kon 1990. oba naroda proglasila 
svoju neovisnost, želju za životom 
u slobodnoj Europi te da žele biti 
ravnopravni sa ostalim državama 
i narodima na starom kontinentu.

Diljem Hrvatske na više mjes-
ta obilježena je 60. obljetnica 
mađarske revolucije i borbe za 
slobodu.                                    MTI

21. rujna u Mađarskom insti-
tutu otvorena je izložba foto-
grafija Jean-Pierra Pedrazzinija, 
francuskog fotoreportera o 
životu i događajima za vri-
jeme revolucije u Mađarskoj i 
Budimpešti, koji je i sam tamo 
stradao. Na svečanom otvaran-
ju izložbe nastupio je virtuoz na 
glasoviru Daniel Detoni



Proslava ‚56-te u MKD-u

Mađarski jezik 
u Hrvatskoj

Polaganje vijenaca kod 
Antallovog spomenika

22. listopada u Mađarskom 
kulturnom društvu „Ady End-
re“ sa svečanim programom 
pod nazivom „Rođendan 
slobode“ obilježena je 60. 
obljetnica mađarske revolucije i 
borbe za slobodu. U programu 
su nastupili dramska sekcija 
i mješoviti pjevački zbor 
MKD-a. Pozdravni govor u 
ime Veleposlanstva Mađarske 
održao je dr. Dinko Šokčević, 
ravnatelj Mađarskog instituta 
u Zagrebu, a u ime Mađarskog 
kulturnog društvu „Ady Endre“ 
zamjenica predsjednice gđa. 
Margit Szabó.

Fotó:Toni Hnojčik

19. listopada u Mađarskom institutu u Zagrebu 
održana je promocija knjige izdane u sklopu serije 
istraživanja „Mađarski jezik u Karpatskom bazenu 
na kraju 20. stoljeća” pod naslovom „Mađarski 
jezik u Hrvatskoj”. 

Knjigu i pojedinosti znanstveno-istraživačkog 
projekta predstavili su autori: Miklós Kontra 
(Reformatorsko sveučilište Károli Gáspár), Éva 
Fancsaly (Sveučilište u Pečuhu) i Orsolya Žagar 
Szentesi (Sveučilište u Zagrebu).

U sklopu svoje posjete glavnom gradu Hrvatske 
i obilježavanja 60. obljetnice mađarske revolucije 
Gergély Gulyás, potpredsjednik mađarskog 
Parlamenta položio je vijenac na spomenik 
Józsefu Antalu, prvog demokratski izabranog 
premijera Mađarske. Vijence su još položili Jó-
zsef Magyar, veleposlanik Mađarske u Zagrebu 
te u ime zagrebačkih Mađara Zoltan Balaž-Piri, 
predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba. 



Nakon obiteljskog druženja 
15. listopada, na Bundeku, 
nekolicini djece je ostalo snage 
za sudjelovanjem na natjecanju 
u orijentacijskom trčanju u 
organizaciji Orijentacijskog kluba 
„Vihor”, na Medvednici. 

Startalo je 156 odraslih 
natjecatelja, u dječjoj 
orijentacijskoj utrci sudjelovalo 
je 80 djece. Na natjecanju 
pripadnike mađarske manjine u 
Zagrebu zastupali su: Marta Kiš 
u kategoriji odraslih te četvero 
djece, Dora Hrgović, Jakov 
Babarović, Petra Barics i Ema 
Babarović u dječjoj utrci. 

Djeca su kući otišla s 
medaljama jer za njih je najbitnije 
sudjelovati, odnosno stjecanje 
ljubavi prema sportu. Obzirom na 
to kako su sva djeca nagrađena, 
za njih je to najveća motivacija. 
Vidimo se na jednoj od sljedećih 
utrka!        BARICS Renáta

Orijentacijsko trčanje na Zagrebačkoj gori

Zagrebački  Mađari posjetili Rijeku
Vijeće mađarske nacionalne 

manjine Grada Zagreba 
8. listopada 2016. godine 
za zagrebačke Mađare 
organiziralo jednodnevno 
studijsko putovanje u Rijeku, 
Lovran i Opatiju uz vodstvo 
lokalnog turističkog vodiča 
Gergelya Agostona.. 

Bila je to prilika za 
upoznavanje sa Starim gradom, 
Marijanskim svetištem na 
Trsatu, te znamenitostima 
Rijeke i Opatije. Kod spomen 
ploče mađarskom slikaru Ár-
pad Fesztyju položili su vijenac. 
a uvečer se nastavilo druženje 
s predstavnicima  mađarske 
zajednice u Rijeci. Fotó:Toni Hnojčik



Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
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Priredbe 
u Mađarskom kulturnom  društvu 

“Ady Endre”
6. studeni, nedjelja,  9:30 sati: 
prisjećanje na preminule članove mađarske 
zajednice u MKD-u Ady Endre. 
Prethodno u 8:30.  misa u crkvi sv. Marka

7. studeni, ponedjeljak, 19:00 sati: 
Povodom 60. obljetnice revolucije 1956. i 

borbe za slobodu u suorganizaciji Odsjeka za 
hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i Mađarskog kuturnog društav „Ady 
Endre” održat će se

 „Samostalna večer Pétera Tótha „
Predavanje će ujedno biti izvanredan sat 

književnosti i povijesti, obzirom da će predavač 
na temelju bilješki i prisjećanja iz onoga vremena 

iznijeti uzroke izbijanja revolucije i njezin tijek.
Tijekom večeri čut će se i više književnih djela 

u vezi revolucije. Predavanje će se održati u 
prostorijama MKD-a Ady Endre u Martićevoj 8.

13. studeni, nedjelja, 18:00 sati:
Glazbeno zabavna večer, program glazbene 
sekcije i mješovitog zbora povodom dana sv. 
Martina i novoga vina.

29. studeni, utorak, 19:00 sati:
Proslava dodjele Nagrade Tibor Toth za 2016. 
godinu u organizaciji Hrvatskog informacijskog i 
dokumentacijskog društva (HID) i suorganizaciju 
Mađarskog kuturnog društav „Ady Endre” .

Nastup sastava Muzsikás u ZagrebuSpomen-godina Sv. Martina
Povodom 1700. obljetnice rođenja Sv. Mart-

ina u Mađarskoj je proglašena spomen-godina 
u okviru koje će se u Mađarskom institutu u 
Zagrebu 8. studenog s početkom u 19 sati 
svečano otvoriti izložba muzeja Savarija pod 
nazivom „Tragom  Sv. Martina“. 

Također u organizaciji Mađarskog instituta će 
12. studenog u 18 sati biti služena sveta misa 
u zagrebačkoj Katedrali, a tijekom i nakon mise 
će nastupiti budimpeštanski komorni zbor Sveti 
Martin. 

Na repertoaru zbora su stari mađarski i 
europski gregorijanski napjevi. 

Nakon koncerta djeca zagrebačkih Mađara 
će povesti povorku martinskih lampiona od 
Katedrale do Mađarskog instituta. 

Cilj ovog programa je prisjećanje na 
zajedničku hrvatsko-mađarsku povijest te na 
nekad u narodu izuzetno popularnog sveca, 
starih običaja i doprinos povezivanju Katoličke 
crkve u Mađarskoj i Hrvatskoj.

23. listopada u okviru serije programa 
za obilježavanje 450. obljetnice Sigetske 
bitke, Mađarski je institut organizirao nastup 
mađarskog ansambla Muzsikás. Zagrebačka 
publika je sa velikim oduševljenjem prihvatila 
nastup ansambla u Histrionskom domu.


