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Dr. László Horváth dobio Nagradu za znanost
Regionalnog odbora Mađarske Akademije
Svečanošću povodom 650.
obljetnice pečuškog sveučilišta
3. studenog 2017. godine u
Pečuhu je započelo ovogodišnje
obilježavanje Dana mađarske
znanosti, u sklopu kojeg će
se do kraja studenog unutar i
izvan granica Mađarske održati
brojna znanstvena predavanja i
konferencije.
„Onome tko ju ne poznaje,
znanost je možda nerazumljiva
i čini mu se dalekom. Međutim
znanost u biti nije takva. Moguće ju
je spoznati, razumjeti i uzbudljiva
je. Ona govori o nama. Orijentirana
je na čovjeka, što naglašava i moto

naših ovogodišnjih događanja”
– istaknula je zamjenica glavnog
tajnika Mađarske akademije,
Beáta Barnabás, predsjednica
Programskog
vijeća
za
obilježavanje Dana mađarske
znanosti.
Sukladno odluci Regionalnog
odbora Mađarske akademije
iz Pečuha (PAB) od ove godine
pokreće se dodjeljivanje jedne nove
nagrade. A to je Nagrada za znanost
u dijaspori (PAB Határon Túli Tudományért Díj), koja se dodjeljuje
mađarskom
znanstveniku
iz
dijaspore koji je pored uspješne
znanstvene djelatnosti odigrao i

aktivnu ulogu u jačanju mađarske
znanstvene zajednice van granica
Mađarske.
S radošću obavještavamo
štovane čitatelje, da je sukladno
odluci Regionalnog odbora prvi
dobitnik ove nagrade dr. László
Horváth, koji je u ranijim ciklusima kao ovlašteni predstavnik
zagrebačkih znanstvenika, članova
regionalnog odbora Mađarske
Akademije,
stekao izuzetne
zasluge i time doprinio jačanju
veza između mađarske zajednice u
inozemstvu i matične zemlje.
Čestitamo!				
		
József PETRIK

(drugi s desna) Dr. László Horváth prvi dobio Nagradu za znanost Regionalnog odbora Mađarske Akademije u Pečuhu

Izložba „ U čast sv. Ladislavu kralju“
Organizatori izložbe likovnih
radova pristiglih na natječaj
pod naslovom „U čast svetom
Ladislavu kralju” (Szent László köszöntése) su Hrvatska manjinska
samouprava Székesfehérvára,
Vjeronaučni i kulturni dom sveti
Stjepan, Mađarsko kulturno
društvo „Ady Endre“ iz Zagreba
i Vijeće mađarske nacionalne
manjine grada Zagreba.
Izložba od pristiglih 52 uratka,
koja je svečano otvorena tijekom
listopada u Székesfehérváru,
9. studenog otvorena je u MKD
„Ady Endre” uz nazočnost
brojnih gostiju iz Mađarske.
Predstavnike
Hrvatske
manjinske
samouprave
i
hodočasnike iz Székesfehérvára
dočekao
je
predsjednik
zagrebačkog Vijeća
Zoltan
Balaž-Piri i osobno ih poveo u
razgled zagrebačke Katedrale,
koju je utemeljio kralj Ladislav
i njene bogate riznice. Nakon
toga je prigodom otvaranja
zagrebačke izložbe naglasio
da pokretači ovog natječaja „U
čast svetom Ladislavu kralju”,
Hrvatska manjinska samouprava
iz Székesfehérvára i Mađarsko
kulturno društvo „Ady Endre“ iz Zagreba čine poveznicu
između Mađarske i Hrvatske te
im se zahvalio na organizaciji
ove međunarodne likovne
izložbe. Ujedno se zahvalio i svim
mađarskim i hrvatskim autorima,
te njihovim mentorima što su
poslali svoje radove na ovaj
natječaj.
Autorima se zahvalila u ime
suorganizatora i predsjednica
MKD-a Mária Ranogajec - Komor, te izrazila nadu da će
višegodišnja suradnja Hrvata
iz Székesfehérvára i Mađara iz
Zagreba sa još mnogo sličnih
manifestacija obogaćivati našu
zajedničku kulturu.
www.szekesfehervar.hu

Mađarska tribina

U srijedu 25. listopada 2017. u
MKD „Ady Endre” (Martićeva 8,
Zagreb) u sklopu serije Mađarska
tribina održano je predavanje
„Limes ili most? Hrvatski Mađari
u Austro-ugarskoj monarhiji”.
Predavanje je održao docent
dr. Béla Makkai, predstojnik
Katedre za novu i suvremenu
povijest Sveučilišta „Károli Gáspár” Mađarske reformirane
crkve. Dr. Béla Makkai je u
svom predavanju upoznao
nazočne
sa
povijesnom,
gospodarskom,
pravnom
i
političkom
pozadinom
asimilacije Mađara u Hrvatskoj,
a posebice u Slavoniji. Predavač
je ovaj proturječni i osjetljivi
proces rasvijetlio temeljem
desetgodišnjeg istraživanja ove
teme, navodeći brojne zaključke
za bolje razumijevanje tadašnjih
odnosa. Predavanje je upriličeno
u sklopu serije znanstveno
popularnih predavanja koje
zajednički organizira Društvo
mađarskih
znanstvenika
i
umjetnika Hrvatske i MKD
„Ady Endre” uz potporu Vijeća
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba.

Lampionska povorka
svetog Martina
I ove su godine u Zagrebu
11. studenog Veleposlanstvo
Mađarske i
Vijeće mađarske
nacionalne
manjine
Grada
Zagreba organizirali lampionsku
povorku u čast svetog Martina. S
obzirom da je sada Mađarska na
čelu Višegradske četvorke (V4) u
lampionskoj povorci sudjelovala
su i djeca zagrebačkih Mađara,
Poljaka, Čeha i Slovaka.
Program obilježavanja dana
sv. Martina započeo je u 18 sati
misom u zagrebačkoj Katedrali, a
nakon mise su djeca s lampionima
krenula na Europski trg, gdje su
održala kratak prigodni program.

Priredbe u Mađarskom
kulturnom društvu “Ady Endre”
SUBOTA, 9. prosinca, 18:00 sati – Znanstveno-popularno predavanje doc. dr. sc.
Orsolye Žagar Szentesi, o specifičnostima jezika Mađara u Hrvatskoj.
SUBOTA, 16. prosinca, 18:00 sati – Božićni sajam
NEDJELJA, 17. prosinca, 17:00 sati – Božićna svečanost
U programu nakon kićenja božićne jelke nastupajui polaznici mađarske skupine
DV. Potočnica i učenici dvojezičnog odjeljenja OŠ. Ivana Gundulića. Svako dijete
neka donese umotani poklon, stavi ga ispod jelke, te može sebi odabrati neki drugi.
Roditelje pak molimo da kolačima ili slasticama obogate ovu proslavu.

Doček sv. Nikole
3. prosinca u 11:00 sati u Histrionskom domu (Ilica
90.) Mađarski Institut povodom dana Sv. Nikole
organizra nastup kazališne skupine „Vaga Banda Gólyalábasok” pod nazivom „Divovski doček
svetog Nikole“. Vijeće mađarske nacionalne manjine
osigurat će djeci (do 12 godina) prigodne poklone.

POZIV

Vijeće
mađarske
nacionalne manjine Grada
Zagreba i ove godine za Božić
planira darivati mađarsku
djecu
iz
Podkarpatja
prigodnim poklon paketima.
Ovoj
akciji
možete
i
doprinjeti
svojim
dragovoljnim prilogom, čije
sakupljanje počinje nakon
priredbe povodom dana
Sv. Nikole, 3. prosinca u
Histrionskom domu
.

Adventski koncert
10. prosinca u 19:30 sati,
po 10. put Veleposlanstvo
Mađarske
organizira
Adventski
koncert
u
zagrebačkoj Katedrali.
Orkestar
Panonskih
filharmoničara i zbor „Mecsek” iz Pečuha te zbor „Kapos” iz Dombovara izvode
djelo Zoltána Kodálya „Missa
Brevis”
povodom 135.
obljetnice njegova rođenja i
50. godišnjice njegove smrti.

Mađarska misa

17. prosinca u 8:45 sati
u crkvi Sv. Marka svetu
misu na mađarskom jeziku
služi o. Stjepan Vidak prior
remetskog samostana.

PRIOPĆENJE
U nedjelju 10. prosinca u
12:00 sati u maloj dvorani
KD Vatroslav Lisinski
(Trg Stjepana Radića
4.), po 14. put održat će
se priredba povodom
Dana Koordinacije vijeća i
predstavnika nacionalnih
manjina Grada Zagreba.
U prigodnom programu
među ostalim nastupit će i
pijanist Danijel Detoni koji
izvodi djelo Bele Bartoka
„Tri burleske”.

OBAVIJEST

Između 12. prosinca 2017. i 6. siječnja 2018. godine radnim danom od 10:00 do 20:00 sati u
sjedištvu udruge Hrvatska kuća – Materina priča (Preradovićeva 31, Zagreb) možete pogledati
izložba pod naslovom „Tradicionalni božićni običaji naciolnaih manjina u Zagrebu”.
Uređuje: Rokuš Kalapiš, prijevod na hrvatski: Peter Sekereš
Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Remetinečka cesta 77 a, Zagreb tel: 098/484974
mail: iroda.zg.magyar@gmail.com
OIB:37946763892
FACEBOOK: Magyarok Zágrábban - Mađari u Zagrebu
Izlazi jednom mjesečno u 800 primjeraka

