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Zagrebački izviđači na rjeci Soči
Mađarskokulturno društvo 

„József Attila” iz Ljubljane 
9. i 10. studenog organiziralo 
je dvodnevnu manifestaciju 
povodom 100. obljetnice I. 
svjetskog rata, koja je započela 
povijesnim predavanjem u 
ljubljanskom Mađarskom institutu, 
te se nastavila cjelodnevnom 
pješčakom turom na Krnsko jezero.   
XIX. Krnski memorijalni mimohod 
(pješačka tura) ove godine održala 
se po devetnaesti put. Na ovoj 
međunarodnoj manifestaciji  
održan je i prigodni program na 
Krnskom jezeru, koje je jedno od 
najznačajnijih mađarskih spomen-
mjesta na rijeci Soči. 

Nakon svečanosti, molitvi i 
polaganja vijenaca, otpjevana je 
mađarska himna kod „Mađarskog 
križa” koji obilježava mjesto 
nekadašnjeg mađarskog vojnog 
groblja. Prigodni govor okupljenima 
održala je veleposlanica Mađarske 
u Sloveniji, Edita Szilágyiné Bátorfi.   

Ovome je prethodilo vrlo lijepo 
uvodno predavanje u Institutu 
Balasssi na kojem su evocirana 

sjećanja na hrabre mađarske 
vojnike i pjevane vojničke pjesme, 
što je prigodno podsjetilo nazočne 
na sočansku bojišnicu u I. svjetskom 
ratu, koji je završen prije 100 
godina na odvažnost mađarskih 

vojnika upućenih na „Sošku 
frontu”, koje se i brojni Slovenci 
prisjećaju s gorčinom.         
Predavanje sveučilišnog profesora 

Lajosa Négyesija, doktora vojne 
znanosti, istraživača bojišnica te 
vojnog povjesničara pod naslovom 
„ 46 pješačka pukovnija iz Segedina 
na tolminskom mostobranu u 
I. svjetskom ratu„ , prigodnom 

glazbom popratili su članovi 
sastava Gyenesdiás (András Pék na  
taragotu te Julianna Pékné i Ilona 
Orbán na citri).

Misa za preminule 
članove MKD-a 

4. studenog zagrebački Mađari 
prisjetili su se svih preminulih 
članova Mađarskog kulturnog 
društva „Ady Endre” u sklopu 
katoličke dvojezične (mađarsko-
hrvatske) svete mise u crkvi Sv. 
Marka na Gornjem gradu . Na misi 
su nastupili članovi Mješovitog 
zbora Društva. Već tradicionalno 
prisjećanje na preminule članove 
povodom blagdana Svih svetih 
nastavilo se u prostorijama 
Društva.



Izložba nakita Rózse Gyulai 
U subotu, 27. listopada 

u Mađarskom kulturnom 
društvu „Ady Endre” održano 
je otvorenje izložbe ručno 
rađenog modnog nakita Rózse 

Gyulai. U okviru otvorenja 
izložbe Mješoviti zbor, te 
članovi kazališne i glazbene 
sekcije Društva održali su kratak 
prigodni program.

Izložba se mogla pogledati 
do 4. studenog. Z1 Televizija 
je snimila kratku reportažu o 
izložbi i o gospođi Rožiki. 

Umjetnica koja se oporavila 
nakon dugotrajne bolesti na 
radost sviju sve češće je ponovo 
sa nama. Smatrali smo da joj u 

znak našeg štovanja i ljubavi 
trebamo organizirati izložnu 
njezinih radova. 

Rózsa Gyulai rođena je 1922. 
u Kanjiži (Vojvodina). Kasnije je 

živjela u Subotici, gdje se počela 
baviti izradom modnog nakita. 
U početku je izrađivala cvijeće 
od svile, a kasnije ukrasnu 
dugmad i broševe. Njeni ukrasi 
mogli su se kupiti na području 
cijele Jugoslavije.  

Nakon što se preselila 
u Zagreb dobila je novu 
inspiraciju, jer je bilo potrebno 
izrađivati takav nakit, kojeg 
drugi nisu izrađivali. Pomogla 
joj je slučajnost, jer za novi 

šivani kaput nije mogla naći 
prikladnu dugmad. Dosjetila se 
rješenju, nacrtala je nekoliko 
i zamolila svog poznanika da 
ih od drva izradi na tokarskom 
stroju. Samouka je savladala 
izradu crteža paljenjem tzv. 
„Brandmalerei”. I tako se rodila 
ideja za izradu nakita od drva - 
broševa, naušnica i narukvica.  

Na osnovu navedenog 
postala je članicom Zadruge 
likovnih umjetnika – LIKUM. Ide-
je su se rađale jedna za drugom 
i iz dana u dan iz njenih ruku 
izlazili su sve atraktivniji ukrasni 
predmeti.  Sad više nije koristila 
samo drvo, već je počela 
obrađivati i druge materijale 
kao što su metal, koža, rogovi, 
sedef, Swarovski kristale, 
poludrago kamenje i slonovaču, 
te ja tako obogatila ponudu.   

Unikatne primjerke svog 
modnog nakita nastojala je 
dostaviti u najprestižnije galeri-
je u Budimpešti, Beču i u brojne 
njemačke gradove.   

Inozemni modeli 
beogradskog Jugoexporta 
ukrašeni su unikatnim 
ukrasima Rózse Gyulai. Na 
primjer u Moskvi na jednom 
diplomatskom Silvestrovu 
prodano je 90 komada njenih 
rukotvorina. Za vrijeme posjeta 
Beču Jovanka Broz je na jedom 
prijemu nosila na haljini njeno 
svileno cvijeće.  

Naravno, sve to više nije 
mogla sama te je bila nužna 
pomoć svo troje njene djece. 
Sin István je pretežno izrađivao 
metalne djelove, kći Rózsa 
pomagala je bojanjem drva 
i sedefa, a kći Julianna je 
izrađivala prekrasno svileno 
cvijeće i pomagala u tehničkoj 
izradi nakita. Pored toga, u radu 
su joj pomagali i članovi MKD-a, 
Ildikó Varga i Mária Csipak  
pomagali su pri izradi cvijetova, 
a Vera Selman kod oslikavanja.



Zagrebačka mađarska vrtička skupina 
sudjelovala u projektu Mađarske vlade za 

obnovu vrtića u Karpatskom bazenu 

Obiteljsko druženje 
Na inicijativu Vijeća mađarske 

nacionalne manjine Grada Zagreba 
te Mađarskog kulturnog društva 
Ady Endre dana 18. studenog 
nastavilo se sa organiziranjem 
obiteljskih druženja. I ovaj mjesec 
druženje je bilo na igralištu oko 
jezera Bundek. Ovom sad već 
tradicionalnom obiteljskom 
druženju pridružili su se i članovi 
MIO Zrínyi Miklós, gdje su svi imali 
priliku isprobati izviđačke igre i 
kušati vruće kestene, koje smo 
ispekli zajedno. Idealna je to prilika 
za druženje roditelja dok se djeca 
igraju. 

14. studenog u Dječjem 
vrtiću „Potočnica“ na Trešnjevci 
održana je službena primopredaja 
povodom završetka radova 
izmjene parketa, nabave opreme, 
didaktičkih igračaka, postavljanja 
tri zasebna edukativna kutka 
za igru te izgradnje novog 
pješčanika. 

Navedene investicije su 
ostvarene financijskim sredstvima 
mađarske Vlade, u sklopu 
njezina programa za obnovu 
vrtića u Karpatskom bazenu, a 
dobivenih posredstvom Foruma 
mađarskih prosvjetnih djelatnika 
u Hrvatskoj.

Događaju su nazočili 
veleposlanik Mađarske u 
Hrvatskoj József Magyar, osobna 
izaslanica gradonačelnika 
Milana Bandića Katarina 
Milković, predsjednik Foruma 
mađarskih prosvjetnih djelatnika 
u Hrvatskoj Nándor Csapó, 
zamjenica pročelnice Ureda za 
međugradsku i međunarodnu 
suradnju Elizabeta Knorr i 
predsjednik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada 
Zagreba Zoltan Balaž-Piri.
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OSTALA DOGAĐANJA

DOGAĐANJA U MKD „ADY ENDRE”
SUBOTA, 15. PROSINCA, 18:00 SATI –  – Božićni sajam
NEDJELJA, 16. PROSINCA, 8:45 SATI  – Sveta misa na mađarskom jeziku u crkvi Sv. Marka, zatim podjela Betlehemskog 
svjetla i nedjeljno druženje
NEDJELJA, 16. PROSINCA, 17:00 SATI  – Kićenje božićne jelke 17:30 SATI: Prigodni božićni program za djecu, uz 
nastup mađarskog zbora RITMUS iz Nagyrécse. Na početku priredbe Betlehemisko svjetlo donose članovi MIO Zrínyi 
Miklós.

SUBOTA, 8. PROSINCA, 16:00 SATI – Doček Sv. Nikole uz sastav „Mint a Pinty” u Mađarskom Institutu 
(Augusta Cesarca 10.)
NEDJELJA, 9. PROSINCA, 12:00 SATI – Proslava Dana Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih 
manjina Grada Zagreba u maloj dvorani KD Lisinski (sa ulaznicama)  
NEDJELJA, 9. PROSINCA, 19:00 SATI  – Adventski koncert u zagrebačkoj Katedrali u organizaciji 
Velepolslanstva Mađarske, (ulaz slobodan) 
20:00 óra – Nakon koncerta druženje uz kuhano vino u MKD „Ady Endre“ (Martićeva 8.)

24. studenog, u sklopu 
Mađarske tribine László Réber 
održao je znanstveno popularno 
predavanje pod naslovom „Prije 
100 godina je završio I. svjetski 
rat”. Mjesto je i ovom prilikom 
bilo Mađarsko kulturno društvo 
„Ady Endre”. Poslije predavanja 
održana je promocija knjige „Ka-
rácsonyi szösszenetek” (Božićni 
dašci) autora Rókusa Kalapisa, 
koju je predstavio ravnatelj 
Mađarskog instituta János De-
zső.

17. studeni, subota 
u prostorijama MKD 
predstavljena je dvojezična 
knjiga akademika Andrása 
Bognára, dr. Lászla Horvátha 
i Vladimira Geigera „A magya-
rok és németek vesztesége 
Horvátországban és Bácská-
ban 1944/45-ben és a hábo-
rú után / Stradanje Mađara i 
Nijemaca u Hrvatskoj i Bačkoj 
1944./45- i u poraću”. 

Predavanje Lászla Rébera

Predstavljanje knjige


