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Bilten Mađara Zagreba
INFORMATIVNI LIST VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Polaganje vijenaca u Zagrebu
Kod spomen ploče  Sándoru Petőfiju pojavili se svi predstavnici mađarske 

nacionalne manjine u Hrvatskoj – Tibor Navracsics, zamjenik predsjednika Vlade 
Mađarske zbog snježnog nevremena nije uspio doći u Zagreb

Unatoč tome što se i nebo urotilo 
protiv nas, u vidu neočekivanih 
vremenskih neprilika i neprohodnih 
puteva u Mađarskoj, ipak ništa nije 
moglo poremetiti središnje zbivanje 
u okviru obilježavanja mađarskog 
nacionalnog praznika, polaganje 
vijenaca u Zagrebu. S obzirom 
da Tibor Navracsics, zamjenik 
predsjednika Vlade Mađarske zbog 
snježnog nevremena nije uspio doći 
u Zagreb, vijenac mađarske Vlade 
položio je veleposlanik Mađarske u 
Zagrebu nj. eks. Gábor Iván, a zatim 
je prvi savjetnik Tamás Bakó položio 
vijenac u ime Veleposlanstva. Vijence 
su još položili izvršni predsjednik 
Demokratske zajednice Mađara 
Hrvatske Róbert Jankovics, te u ime 
Saveza mađarskih udruga Deneš 
Šoja zastupnik mađarske nacionalne 
manjine u Saboru i na kraju u ime 

mađarskih udruga u Zagrebu, 
zajednički vijenac zagrebačkih 
Mađara položio je Zoltan Balaž-
Piri predsjednik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada Zagreba.

Više njih od nazočne publike 
komentiralo je nastup Deneša Šoje i 
prigovorilo zbog odsutnost čelnika 
Saveza mađarskih udruga, mada nisu 
u pravu. Potpuno je to svejedno, u 
kojoj formi i koliko reprezentativno, 
ali iznova se uspjelo postići da se u 
Zagrebu kod spomen ploče Sándoru 
Petőfiju okupe svi predstavnici 
mađarske nacionalne manjine u 
Republici Hrvatskoj.   

Makar i na trenutak, ali bili smo 
zajedno, svi, pobuđujući nadu da 
jedinstvo Mađara u Hrvatskoj nije 
samo nedostižan san. Podršku 
nastojanjima zagrebačkih Mađara 
da se taj cilj postigne trebala je 
simbolizirati i planirana nazočnost  
zamjenika mađarske Vlade, 
gospodina Tibora Navracsics.  Važno 
da znamo što nam je cilj.

Vijenac Mađarske Vlade položio je veleposlanik  Gábor Iván 

U ime zagrebačkih Mađara vijenac je postavio Zolatan Balaž-Piri, predsjednik Vijeća

KALAPIS Rókus



Gosti iz Budimpešte glazbom su očarali publiku

Među nazočnim bili su i Gábor Iván veleposlanik, te njegovi suradnici  

Tárogató i glazbeni virtuoz Zoltan Szabó 

... i to po prvi  i  jedini put u osamdeset 
godina postojanja Mađarskog 
društva, na priredbi pod naslovom 
„Živjela domovina!“ – revolucija 
1948-49 u narodnim običajima i 
narodnoj umjetnosti. Svestrani 
umjetnik, multiinstrumentalist i 
voditelj odjela u „Kući tradicije“ iz 
Budimpešte, Zoltán Szabó zasvirao 
je na jedinstvenom i nezaobilaznom 
glazbalu mađarske narodne muzike, 
te zajedno sa suprugom dr. Kata-
lin Juhász, koja kao etnograf radi u  
Institutu za etnografiju Mađarske 
akademije znanosti, pružili 
nezaboravni doživljaj publici, koja se 
okupili u rekordno velikom broju. 

Tijekom sat i pol programa čule 
su se pjesme o Lajosu Kossuthu i 
revoluciji, regrutacijske pjesme uz 
brojna tradicionalna glazbala, a na 
poziv umjetnika, one najpoznatije 
pjevali su snjima i svi nazočni. 
Projekcijom slajdova dobili smo 
sveobuhvatnu sliku o prisutnosti 
simbola borbe za slobodu u narodnoj 
umjetnosti i folkloru. Vidjeli smo 
kroz rezbarije pastira, rukotvorine 
grnčara i medičar, koji su pastirske 
štapove ili čuturice, tanjure i ćupove, 
pa čak i medenjake, ukrašavali 
likovima velikana, nacionalnim 
simbolima i natpisima „Živjela 
domovina!“ „Živjela revolucija!“. 
Kao kuriozitet, mogli smo vidjeti i 

Oglasio se „tárogató”...

20. ožujka 2013. preminuo je lmre Börcsök, poznati i poštovani član naše mađarske 
zajednice u Zagrebu. Tijekom dugog i uspješnog života, pored redovnih obveza, aktivno 
je sudjelovao u radu MKD „Ady Endre” sve od 1946. godine. Svježinu duha, veliku 
zainteresiranost za stanje u mađarskoj zajednici očuvo je do kraja. Njegovim odlaskom 
naša zajednica ostala je bez jednog izuzetnog čovjeka, intelektualca, a Mađarsko kulturno 
društvo bez vrlo aktivnog člana i jednog od bivših predsjednika (1952/53). Počivao u miru!

In memoriam

    Imre Börcsök (Rusko selo, 1926 – Zagreb, 2013), dipl.ing.elektrotehnike



U ime nazočnih, predsjednica Marijana Selman zahvalila se izvođačima

Umjetnicima u pjesmi se pridružila i brojna publika ...

... a zatim su se umjetnici pridružili nama u druženju nakon programa. 

Oglasio se „tárogató”...
izrezbarenu čuturicu koja je u Staroj 
Moravici (Vojvodina) izrađena po 
završetku borbi za slobodu, na njoj 
se dobro može iščitati natpis „Živjela 
domovina!“. Vidjeli smo i likove 
12 martira pogubljenih u Aradu, 
koji su bili savršeno reproducirani, 
ugravirani na pastirskom štapu 
(prema litografskom otisku 
izrađenom u Beču!). 

Doznali smo da su 1902. u 
Mađarskoj   proglasom pozvani 
fotografi da ovjekovječe još 
živuće vojnike i sudionike borbe za 
slobodu. Tako smo i mi bili u prilici 
vidjeti brojne veterane, od kojih je 
sigurno netko i osobno poznavao 
Petőfija ili Kossutha. Sve to je bilo 
moguće zahvaljujući Józsefu Plohnu, 
majstoru fotografu iz Vašarahelja 
(Hódmezővásárhely) koji je za 
sobom ostavio pun sanduk slika na 
staklu, jer tada još nije postojao film. 
Motiv sa ruba Kossuthove novčanice 
od dvije forinte prenesen je i na 
narodnu nošnju iz mjesta Makó, 
ili možda i obrnuto, napomenuo 
je Zoltán Szabó, koji je predavanje 
dopunjavao interesantnim i 
ponekad šaljivim dodacima, za što 
je zajedno sa suprugom dr. Katalin 
Juhász nagrađivan burnim pljeskom 
brojne publike.   

Voljeli bi i nadamo se da će nas još 
koji put posjetiti.                      L. K.

20. ožujka 2013. preminuo je lmre Börcsök, poznati i poštovani član naše mađarske 
zajednice u Zagrebu. Tijekom dugog i uspješnog života, pored redovnih obveza, aktivno 
je sudjelovao u radu MKD „Ady Endre” sve od 1946. godine. Svježinu duha, veliku 
zainteresiranost za stanje u mađarskoj zajednici očuvo je do kraja. Njegovim odlaskom 
naša zajednica ostala je bez jednog izuzetnog čovjeka, intelektualca, a Mađarsko kulturno 
društvo bez vrlo aktivnog člana i jednog od bivših predsjednika (1952/53). Počivao u miru!

In memoriam

    Imre Börcsök (Rusko selo, 1926 – Zagreb, 2013), dipl.ing.elektrotehnike

Tárogató ili taragot ( Türkenpfeife, tarakawa, töröksíp, Turkish pipe) je 
drveno puhačko glazbalo s jednim piskom, izvana ima izgled klarineta. 
Zvuk je mekši od saksofona i otvoreniji nego klarinet.



Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Urednik:  Rókus Kalapis, prijevod na hrvatski: Peter Sekereš
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Izdaje se mjesečno u 800 primjeraka.

6. TRAVNJA, SUBOTA, u 18:00 sati – Redovna godišnja skupština MKD „ADY ENDRE” za 2013. godinu
13. TRAVNJA, SUBOTA, u 20:00 sati– „VEČER NOSTALGIJE” 

–   plesna večer uz glazbeni sastav Royal ’70 - /kao nekada u „Mađarcu”/
20. TRAVNJA, SUBOTA, u 19:00 sati– „VEČER FERENCA ERKELA”, program glazbene i kazališne sekcije Društva

24. TRAVNJA, SRIJEDA, u 18:00 sati– Znanstveno-popularno predavanje prof. dr. Sándora Dirnera – I. dio
27. TRAVNJA, SUBOTA, u 18:00 sati – Znanstveno-popularno predavanje prof. dr. Sándora Dirnera – I. dio

Priredbe u Mađarskom kulturnom društvu “Ady Endre” 
tijekom travnja 2013. godine

Računala predali predsjednik Vijeća Zoltan Balaž-Piri i tajnik Peter Sekereš

Vijeće mađarske manijne doniralo računala OŠ. Ivana Gundulića
U povodu mađarskog 

nacionalnog praznik Zoltan Balaž-
Piri predsjednik i Peter Sekereš 
tajnik predali su osnovnoj školi 
Ivana Gundulića pet kompleta 
računala kao donaciju Vijeća 
mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba.

Time je ispunjena dugogodišnja 
želja ove škole, jer se za nabavku 
računala nikako nije našlo 
sredstava u Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa. Naravno, 
informatičku učionicu neće koristiti 
samo učenici dvojezične nastave, 
čime se daje još veći značaj ovoj 
donacije Vijeća.

Nakon dugo vremena u Zagrebu je ponovo gostovala udruga 
Népkör iz osječke Retfale.  Njihov pjevački zbor nastupio je na 

prijemu mađarskog Veleposlanstva u povodu nac. praznika

Odred izviđača Mađara „Zrinyi Miklós” vrlo uspješno je 
sudjelovao na IV. izviđačkoj Bažulijadi u Brezovici. Osvojili 

su 1. i 4. mjesto na natjecanju kuhanja graha u kotliću. 

Svim čitaocima želimo sretan Uskrs !


