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Mađarska akcija zaštite obitelji
moži i Americi biti primjer
Fox
News,
jedna
od
najpoznatijih i najpopularnijh
američkih televizija, odnosno
njen najpoznatiji voditelj Tucker
Carlson pozvao je u svoj večernji
program Pétera Szijjártóa, gdje
je mađarski ministar vanjskih
poslova predstavio Vladin program zaštite obitelji. Voditelj ga
je zainteresirano saslušao i s
poštovanjem komentirao da
bi Mađarska mogla biti primjer
Sjedinjenim državama. Carlson
je u uvodu naveo da je Mađarska
jedna od postkomunističkih
država u kojoj je nizak natalitet,
ali mađarska vlada umjesto da
prihvaća useljenike i migrante,
nastoji
pomagati mađarske
obitelji, poticati ih na više djece.
Szijjártó je u izlaganju naveo da je
mađarska vlada svijesna žalosne
pojave koja karakterizira cijelu
Europu te uvidjela da je može
suzbiti i promjeniti ovaj trend
ako ohrabri obitelji da imaju što
više djece. U budućnosti rođenje
novog djeteta ne smije biti
ekonomsko pitanje. Po Carlsonu:
„To je pravilno konzervativno
stajalište, nasuprot onom što je
uvriježeno kod nas na Zapadu
da preminule stanovnike treba
nadomjestiti useljenicima“, te
je upitao mađarskog ministra
za komentar toga. Szijjártó je odgovorio: „To je stari
prijepor u EU, na koji Mađarska
odgovara drugačije nego ostale
zapadno-europske vlade, jer mi
ne vjerujemo da migracija nije

ispravan odgovor za rješavanje
demografskih
problema.
Treba nam obiteljska politika i

vladina nastojanja, broj djece
rođene u jednoj godini stagnira,
unatoč tome što je broj žena

modernizacija školstva kako bi
bilo više djece, te je potrebno
stvoriti takve norme da bi se
obitelji, mladi bračni parovi bez
straha odlučivali na djecu“. Péter
Szijjártó je pod kraj detaljno opisao
državnu potporu (CSOK), te je
naglasio kolika je pomoć obitelji,
odnosno koliki je porezni popust
ako npr. obitelj ima troje djece,
ona dobiva značajno oslobođenje
pri obračunu godišnjeg osobnog
poreza. Na kraju interjua Tucker
Carlson je istako, da rijetko misli,
kako se važne stvari mogu naučiti
od neke druge zemlje, međutim u
ovom slučaju to je istina. Problem
smanjenja broja stanovnika već
je dugo na dnevnom redu u
Mađarskoj, ali do sada nije bilo
uspješnih rješenja. U proteklim
godinama mogla su se zamijetiti

koje mogu imati dijete manji,
što znači da je stopa plodnosti
ipak u porastu, ali ona još uvijek
nije dovoljna. Međutim, sa tom
situacijom ne suočava se samo
Mađarska, nego cijela Europa,
a sve više i Sjeverna Amerika.
Zapadna Europa je jasno glasala
za imigraciju, ali oni ne mogu ništa
učiniti s neškolovanim masama
koje dolaze iz drugih kultura i
religija. Kao rezultat imigracije,
izvorna
kultura
kontinenta
polako će nestati.
Međutim,
Mađarska
je
izabrala drugačiji put. Na temelju
zapadnih iskustva, mađarska
vlada ne vidi rješenje u masovnom
useljavanju, već u mađarskim
obiteljima. Model potpore obitelji
smatra se zalogom budućnostii..
(888)

Izložba karikatura Pála Léphafta
U srijedu, 13. veljače u
Mađarskom institutu otvorena
je izložba novosadskog karikaturista Pála Léphafta.
Izložbu je otvorio József
Klemm, zamjenik direktora Radio Televizije Vojvodine
(inače Jóska Klemm i Pál
Léphaft stalni su članovi
humorističke ekipe „Telepi
Rádió burleszk-csoport”), a u
glazbenom dijelu programa
nastupio je Mješoviti zbor
MKD „Ady Endre”.
Jedan dio publike na
otvaranje
je
došao
ili
zakrabuljen ili sa prigodnom
maskom, kao odgovor na
neslužbeni
moto
autora
Pála Léphafta, po kojem sa
onim tko je stalno ozbiljan
nešto sigurno nije u redu.
Najbolje maske su nagrađene.
Ova izložba realizirana je
u zajedničkoj organizaciji
Mađarskog instituta i Vijeća
mađarske nacionalne manjine.
Pál Léphaft
(Zrenjanin, 1952.) karikaturist,
novinar.
Školovao
se
za
automehaničara
(1967–70),
na
Filozofskom
fakultetu
Novosadskog
sveučilišta
diplomirao je mađarski jezik
i književnost (1976). Urednik
je
mađarskih
vijesti
na
Novosadskoj televiziji (1977–87)
i novinar dnevnog lista „Magyar Szó” (1977–87), a zatim
glavni urednik njenog satiričkog
priloga
„Grimasz”
(1996tól). Honorarni je karikaturist
mađarskog dnevnika „Magyar
Nemzet” (1992–2007). Njegova
ljubav prema humoru izražena
je i izvan karikaturizma,
1989. zajedno sa Péterom
Heinermannom i Józsefom
Klemmom osnovao je politički
kabare pod imenom „Telepi Rádió”. Tekstovi su mu objavljeni
u satiričkom prilogu „Grimasz”
i tjedniku „Napló”, a više puta
je gostovao u vojvođanskim
i mađarskim elektroničkim
medijima

Plesna radionica za djecu
Krajem siječnja nastavljena su
obiteljska okupljanja pokrenuta
na inicijativu Vijeća mađarske
nacionalne
manjine
Grada
Zagreba i Mađarskog kulturnog
društva „Ady Endre”. Ovom
prigodom
organizirana je
plesna radionica za djecu. Na
već tradicionalnim druženjima
pridružili su se i članovi izviđačkog
odreda „Zrínyi Miklós”. Ova
radionica mogla se realizirati
zahvaljujući potpori mađarskog
Csoóri-programa. Obučavanje
plesnih koraka nastavit će se
kako na obiteljskim okupljanjima,
tako i kroz nastavni program u
vrtiću i dvojezičnoj nastavi. Dok
su djeca učila folklorne plesne
korake , roditelji su imali priliku
neformalno se družiti, a neki su
se i pridružili plesu.

Dječji maskenbal

16. veljače u Mađarskom
kulturnom društvu „Ady Endre” organiziran je maskenbal
za najmlađe, na kojem su
izabrane najuspjelije maske,
a bilo je i zanimljivih igara,
glazbe i plesa.
Nepotrebno je reći da je bila
izvrsna atmosfera, što i nije
iznenađujuće, budući da se
roditelji, djedovi i bake slažu
da je sa mališanima svaki dan
pravi karneval.
Za mađarsku zajednicu
u Zagrebu gdje su stariji u
većini, ovakvi su događaji više
nego pravi melem za dušu, jer
zrače izvjesnom sigurnošću
za opstanak. Mađari žive u
glavnom gradu Hrvatske još od
srednjeg vijeka s promjenjivim
brojem osoba, nekad ih je više,
nekad manje, a to se neće
promijeniti u budućnosti dokle
god budemo vodili računa o
našoj djeci

PROGRAMI U MAĐARSKOM KULTURNOM DRUŠTVU
SUBOTA, 2. OŽUJAK, 17:00 SATI – MAĐARSKA TRIBINA „Lingvistički aspekti zagrebačkih Mađara”
Predavači: Kristina Katalinić i Eszter Baričević-Tamaskó
SUBOTA, 16. OŽUJAK, 18:00 SATI – PRIKLADNI PROGRAM – Obilježavanje obljetnice mađarske
revolucije 1848.
SUBOTA, 30. OŽUJAK, 18:00 SATI – GODIŠNJA SKUPŠTINA MKD „ADY ENDRE”
NEDJELJA, 31. OŽUJAK, 11:00 SATI – PLESNA RADIONICA ZA DJECU

OSTALE PRIREDBE
Međunarodni dan materinskog jezika
Subota, 2. ožujka 2-án 12:00 sati u Češkom domu (Šubićeva 20.) Koordinacija vijeća i predstavnika
nacinalnih manjina Grada Zagreba povodom obilježavanja Međunarodnog dana materinskog jezika
organizira prigodni program „Pričaj mi na Svom jeziku”.
U programu sudjeluju učenici dvojezične nastave u OŠ Ivana Gundulića i učenici njegovanja mađarskog
jezika po modelu C.

Koncert Tibora Bogányia

KATOLIČKE
SVETE MISE

u zagrebačkoj crkvi Svetog
Marka svaku prvu i treću
nedjelju u mjesecu, s
početkom u 8: 45 sati.

Subota, 2. ožujka u 19:30 sati u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na
Muzičkoj akademiji koncert Tibora Bogányia (dirigent i violočelist).
Program koncerta je:
Haydn: Simfonija br.47 u G duru, Čajkovski: Varijacije na rokoko temu
Z. Kodály Kodaly: Plesovi iz Galante.
Ulaznice se mogu kupiti na blagajni ili putem interneta

3. ožujka – dvojezična
17. ožujka – mađarski
7. travnja – dvojezična
Mise na mađarskom služi o.
Stjepan Vidak, a dvojezične
(hrvatski-mađarski) mons.
Nedjeljko Pintarić

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.
Uređuje: Rokuš Kalapiš, prijevod na hrvatski: Peter Sekereš
Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Remetinečka cesta 77a, Zagreb tel: 098/484974 mail: iroda.zg.magyar@gmail.com OIB:37946763892
FACEBOOK: Magyarok Zágrábban - Mađari u Zagrebu
Izlazi jednom mjesečno u 900 primjeraka

