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U Csíksomlyó dolazi stotina tisuća ljudi
Više od 110.000 hodočasnika
se registriralo za Papinu misu u
Csíksomlyóu 1. lipnja, a većina
ih dolazi iz Rumunjske, ali i iz
Mađarske i drugih zemalja u
Karpatskom bazenu, priopćili
su organizatori.
22. travnja istekao je
rok za prijavu putem web
stranice (pontifex.ro) koju je
Nadbiskupija iz Alba Iulie /Gyulafehérvár, Erdeljski Biograd/
otvorila povodom posjeta Pape
Franje, na kojoj je više od 110
tisuća osoba izrazilo spremnost
za sudjelovanje na svetoj misi u
štićenoj zoni na koju se može
samo uz prethodno dobivene
besplatne ulaznice. Zahtjevi
za registraciju i ulaznice se
obrađuju, što će potrajati još
oko desetak dana.
Većina hodočasnika, njih oko
75.000 dolazi u organiziranim
grupama,
a
individualno
odnosno s obitelji dolazi oko
34.600 registriranih osoba.
Među prijavljenima je 362
svećenika, đakona i budućih
svećenika, 161 redovnica i
redovnika, te 95 osoba s
invaliditetom.
Značajan dio hodočasnika,
gotovo 84.000 ljudi su
Rumunji, uključujući i 1300
Čango-Mađara. Više od 25.000
njih ide iz Mađarske, ali bit
će hodočasnika iz Slovačke,
Vojvodine
i
Podkarpatja.
Također su spremnost za
sudjelovanje izrazile osobe

iz vrlo udaljenih zemalja,
uključujući primjerice Pakistan,
Ruandu,
Južnu
Afriku,
Australiju, Izrael, Kanadu i
Namibiju.
Na konferenciji za novinare

u podnožju planinskog lanca
Csíksomlyó na mjestu Papine
svete mise podignuti 4,3
metara visoka i 8 metara široka
Sekeljska vrata.
Ova će vrata izraditi učitelji i

koju su priredili organizatori u
Miercurea Ciucu/Csikszerda/,
kanonik Zoltan Oláh pozvao
je neregistrirane vjernike da
slobodno dođu na planinski
lanac Csíksomlyó, jer će i izvan
sigurnosne zone biti mjesta za
praćenje mise.
Csaba Borboly, predsjednik
Županijske skupštine Harghita
naglasio je da će se zahvaljujući
suradnji sekeljskih županija,

učenici Umjetničkog narodnog
učilišta „Vámszer Géza“.
Najavljeno je da će nakon
mise pjevački ansambl „Mustármag“ izvesti glazbeni komad
o bivšem transilvanijskom
biskupu Mártonu Áronu.
Poglavar rimokatoličke crkve
boravit će u Rumunjskoj od
31. svibnja do 2. lipnja, gdje će
osim Bukurešta, posjetiti Csíksomlyó, Jászvásár i Balázsfalvu.

Polaganje vijenaca kod Antallova spomenika
U utorak 16. travnja,
povodom obljetnice rođenja
prvog demokratski izabranog
premijera Mađarske dr. Józsefa
Antalla (1932. – 1993.) Hrvatskomađarsko društvo prijateljstva
iz Zagreba u suradnji sa Vijećem
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba organiziralo je
polaganje vijenca na njegov
zagrebački spomenik koji je
postavljen 2002. godine.
Kod biste vijence su položili
József Magyar, veleposlanik
Mađarske i Anita Györei,
zamjenica veleposlanika u ime
Veleposlanstva, pukovnik László Szendrői, vojni izaslanik,
Ljiljana
Klašnja,
osobna
izaslanica
gradonačelnika
Grada Zagreba, gospodina
Milana Bandića.
U ime zagrebačkih Mađara
vijenac su položili Zoltan
Balaž-Piri, predsjednik Vijeća
s Marikom Komor Ranogajec,
predsjednicom MKD „Ady
Endre“ i Anamarijom Šehtel
Molnar, članicom HMDZU.
Predsjednik
Zemaljskog
društva mađarsko-hrvatskog
prijateljstva iz Kapošvara,
Marko Kovač i predsjednik
Hrvatsko-mađarskog društva
prijateljstva Tibor Littvay nakon
polaganja vijenca potpisali su
sporazum o suradnji.
Bista u ulici Józsefa Antalla
(kod Hipodroma) koju je
podigla mađarska zajednica
prije 17 godina jedini je
spomenik prvog mađarskog
premijera, Józsefa Antalla
izvan granica Mađarske.

Ukratko
29. ožujka Lea Kovács, članica
Vijeća mađarske nacionalne
manjine Grada Zagreba dobila
je Posebnu pohvalu Odbora

Nagrade Iso Velikanović za
prijevod pjesničke zbirke „Tijelu“
Szilarda Borbelya. Nagradu
Iso Velikanović za izvanredan

rad prevoditelja Ministarstvo
kulture dodijelilo je petnaesti
put ove godine na prijedlog
Odbora za nagrađivanje

Skupština MKD-a
U subotu, 30. ožujka 2019.
godine održana je redovna
godišnja skupština Mađarskog
kulturnog društva „Ady Endre”.
Nakon rasprava i prihvaćanja
svih izvješća, skupština je
razješila dužnosti bivšeg tajnika
i člana Upravnog odbora, Lasla
Rebera na njegov osobni zahtjev
i izabrala novog tajnika i novog
člana Uprave.
Skupština MKD-a je također
raspravljala
o
planiranim
aktivnostima
u
sljedećem
razdoblju. Sjednici je nazočio
i Robert Jankovics, zastupnik
mađarske nacionalne manjine u
Hrvatskom saboru.

Obiteljsko druženje
31. ožujka nastavljeno je
organiziranje obiteljskih druženja,
pokrenutoga na inicijativu Vijeća
MKD-a. Po treći put je organizirana
plesna radionica za djecu u MKD
„Ady Endre“, gdje su svi imali
priliku zajedno zaplesati i naučiti
pokoji novi korak. Plesna radionica
je rezultat projekta izobrazbe
nastavnika za podučavanje plesa
djeci, financiranog mađarske Vlade.
U ovaj program se aktivno uključio i
Odred izviđača „Zrínyi Miklós“. Rad
i poduka djece narodnom plesu
nastavlja se i kroz rad odgajateljica
i nastavnica u vrtiću i školi.

Uskršnji doručak

Nakon nedjeljne, uskrsne
svete mise, 21. travnja, Vijeće
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba i MKD „Ady
Endre“ za članove mađarske
zajednice u Zagrebu organizirali
su tradicionalni uskršnji doručak.
Najvažniju
sastavnicu
tradicionalnog
blagdanskog
doručka, šunku i jaja, osiguralo
je Vijeće, dok su ostale slasne
delicije priredile vješte ruke
ostalih članova kulturnog društva.
Njegovanje tradicija u praksi
može biti i vrlo ugodna zanimacija,
a s obzirom da se uz bogatu
trpezu i život čini ljepšim.

Priredbe u mađarskom kulturnom društvu
NEDJELJA, 5. SVIBNJA, OD 10 DO 15 SATI – Dani otvorenih vrata povodom izbora novih
članova Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.
NEDJELJA, 12. SVIBNJA, 17:00 SATI – Priredba povodom Majčina dana
SUBOTA, 18. SVIBNJA, 18:00 SATI – Glazbena večer Árpada Balázsa - program Mješovitog
zbora i glazbene sekcije Mađarskog kulturnog društva. Molimo članove da svojim kolačima
obogate zajedničku trpezu.
NEDJELJA, 19. SVIBNJA, 11:00 SATI – Obiteljsko druženje na Bundeku
NEDJELJA, 26. SVIBNJA, 11:00 SATI – Društvene igare za odrasle i djecu. Organizator: Nagy
Emese Dóra (tel.: 091/383-9981)

MANJINSKI IZBORI 2019.
U nedjelju, 5. svibnja će se prema odluci Vlade RH održati izbori za članove vijeća i za predstavnike
nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Na izborima mogu sudjelovati
samo oni koji su se izjasnili o svojoj nacionalnoj pripadnosti, odnosno koji su upisani u popis birača.
U Zagrebu su na predstojećim izborima za članove Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada
Zagreba tri zagrebačke udruge (MKD „Ady Endre“, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u
Hrvatskoj i Odred izviđača Mađara „ Zrínyi Miklós“) predale jednu, unaprijed usklađenu listu.

NAŠI KANDIDATI SU:

1. ZOLTAN BALAŽ-PIRI;
2. KORNELIA CRNJAC;
3. ZSUZSA CSANYI;
4. HAJNALKA DRAGANIĆ;
5. MARTA DŽEBA;
6. JÓZSEF GUZSVÁNY;
7. ROKUŠ KALAPIŠ;
8. LASZLO KOISS;
9. BEÁTA KOVÁCS;

10. FERENC KOVÁCS;
11. MAGDOLNA KOVAČ;
12. KALMAN KUGLI;
13. TIBOR LITTVAY;
14. JULIANNA NAGY VARJAS;
15. ESZTER PETKOVIĆ;
16. JÓZSEF PETRIK;
17. FERENCNE RANOGAJEC;

18. ANA SEKEREŠ RUKAVINA;
19. MARIJANA SELMAN;
20. KATALIN MARTA SVAGUŠA;
21. MARGIT SZABO;
22. LAJOS SZIROVICZA;
23. ANNAMARIA ŠEHTEL MOLNAR;
24. ATILA VARGA;
25. TIBOR VARGA.

POZIVAMO VAS, ZAGREBAČKE MAĐARE DA U ŠTO VEĆEM BROJU IZAĐETE NA
GLASOVANJE! (BIRAČKO MJESTO BR. 18., ULICA MATKA LAGINJE 11.)
OBAVIJESTI
Katoličke svete mise služe se u zagrebačkoj crkvi Svetog Marka svake prve i treće nedjelje u mjesecu
(5. svibnja, 19. svibnja, te 2. lipnja) s početkom u 8:45 sati.
Kalvinistička bogoslovlja održavaju se u zagrebačkoj Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi
(Našička 20, Zagreb), svake druge i četvrte nedjelje u mjesecu (12. svibnja i 26. svibnja,) u 17.00 sati.
Koordinacija vijeća i predstavnika nacinalnih manjina Grada Zagreba u nedjelju 18. svibnja (od 9 do
17 sati) organizira GULAŠIJADU u Jockey klubu (Karlovačka cesta 80 K). Natjecanja u kuhanju, sportske
igre i kulturni program. Informacije i prijave kod Zoltana Balaž-Pirija (091/2449222).

MAĐARSKA VEČER – subota, 1. lipnja ( od 19:00 do 01:00 sat) Hotel International (Miramarska 24.)
Prijave i uplate kod Petera Sekereša (098/484974). Cijena po osobi - 150,00 kuna
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

