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5. obljetnica Mađarskog instituta
18.siječnja u sklopu priredbe 

obilježavanja Dana mađarske 
kulture Mađarski institut 
u Zagrebu (MIZ) proslavio 
je 5. obljetnicu djelovanja. 
Nazočne je pozdravila Iva 
Hraste Sočo, pomoćnica 
ministrice kulture, József Ma-
gyar veleposlanik Mađarske i 
János Dezső ravnatelj MIZ-a. 
U prigodnom programu 
sudjelovali su  povjesničar 
kulture umjetnosti  dr. Csa-
ba Gy. Kiss i povjesničarka 
umjetnosti i kulture dr. Željka 
Čorak, te budimpeštanski jazz 
sastav Mihálya Drescha.  

Mješoviti zbor Mađarskog 
kulturnog društva „Ady End-
re” i ove je godine nastupio na 
koncertu božićnih pjesama u 
Zagrebačkoj katedrali. 

Ovo je već deveti put da se 
organizira koncert na kojemu 
je ove godine nastupilo 6 
manjinskih zborova, koji su 
pjevali božićne pjesme na 
svom jeziku. U katedrali su 
nastupili zborovi zagrebačkih 
udruga Čeha, Poljaka, 
Mađara, Rusa i  Slovenaca, 
te Kulturnog društva Bosiljak 
iz Čučerja. Vrhunac koncerta 
bio je zajednički nastup svih 
zborova, kada su  pojedine 
strofe pjesme „Tiha noć“ 
izvodili svatko na svom jeziku.  

Koncert božićnih pjesama na manjinskim jezicima



U društvu prijatelja: Božić u Društvu

Božićni susret članova MKD-a protekao je skromno, ali u 
izuzetnom raspoloženju. Okupljeni su osim u „punoj trpezi” 
mogli uživati u božićnim pjesmama i međusobnom druženju. 
Odnosno kako i sam naslov kaže:  u društvu prijatelja, u Društvu.. 



Dan mađarske kulture  2019.
U Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre” je povodom Dana mađarske kulture u subotu 

19. siječnja organizirana priredba u sklopu koje je otvorena i izložba fotografija „Kipovi Miklósa 
Meloccoa“. 

Proslavili smo 22. siječnja Dan mađarske kulture 
prisjetivši se da je na taj dan 1823. godine, Ferenc 
Kölcsey u mjestu Szatmárcseke završio svoj rukopis 
pjesme: „Himna”. 

Dan mađarske kulture služi kako bi se skrenula 
pozornost na vrijednosti, na tradicije, odnosno 
jačanju naše nacionalne svijesti, naših korijena i 
našeg jedinstva. Kao što je Bartók jednom rekao: 
“Kultura se ne može naslijediti. Kultura predaka brzo 
isparava ako je svaki novi naraštaj ponovo, iznova ne 
stekne.” Aktivnost MKD-a „Ady Endre” tijekom cijele 
godine, a naravno i ovogodišnja proslava, služila je 
onemogućavanju isparavanja naše kulture. Prigodni 
program održan je 19. siječnja 2019. u MKD-u, 
uz otvaranje izložbe fotografija „Kipovi Miklósa 
Meloccoa“. U programu su članovi kazališne sekcije 
dali uvid u dragulje mađarske kulture, a proslavu 
su obogatili Dániel Molnár (rog) i Danijel Detoni 
(glasovir) izvedbama djela Bartóka i Beethovena.
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OSTALE PRIREDBE

PROGRAMI U MAĐARSKOM KULTURNOM DRUŠTVU
SUBOTA, 16. VELJAČE, 17:00 SATI  – Dječji maskenbal
SUBOTA, 23. VELJAČE, 19:00 SATI –Fašnička zabava za odrasle

Izbor nagrađenih radova vojvođanskog karikaturiste i novinara, kojeg će predstaviti i 
izložbu otvoriti novinar József Klemm zamjenik generalnog direktora Radio-televizije 
Vojvodine.

Srijeda, 13. veljače, 19:00 sati, mjesto:  Mađarski institut Zagreb (A. Cesarca 10.) 
Nakon otvaranja izložbe karnevalska fašnička zabava.

Izložba karikatura Pála Léphaft u Mađarskom institutu

OBAVIJEST
Sa štovanjem obavještavamo vjernike reformatske crkve, da uz potporu Vijeća i dobrohotnost biskupa 

Pétera Szenna svaki mjesec organiziramo bogoslužje u Zagrebu. Usklađivanje termina i ostale informacije 
mogu se dobiti od Zsuzse Csányi na telefon 091/4244180. 

23. VELJAČE  – Skijaško natjecanje i sanjkanje za djecu na Sljemenu u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina Grada Zagreba. Prijave kod Zoltan Balaž-Pirija na telefon: 091/2449222 do 17. veljače.


