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Predsjednik János Áder u Zagrebu
Predsjednik Mađarske János Áder u sklopu službenog posjeta Hrvatskoj 

zajedno sa predstavnicima mađarske manjine u Zagrebu svečano položio vijenac 
na spomenik Józsefu Antallu

Udovica Józsefa Antalla govori okupljenima

Tijekom službenog posjeta Zagrebu predsjednik 
Mađarske János Áder  11. travnja  susreo se s zagrebačkim 
Mađarima, te zajedno s predstavnicima mađarskih udruga 
u Zagarebu i veleposlanstva Mađarske odao počast 
bivšem premijeru Józsefu Antallu kod njegova spomenika 
koji je 2002. postavljen u istoimenoj zagrebačkoj ulici 
kod Hipodroma, te nakon svečanog polaganja vijenaca 
kratko porazgovarao sa okupljenim članovima mađarske 
manjinske zajednice u Zagrebu. Potom se na mađarskom 
veleposlanstvu sastao sa Denešom Šojom saborskim 
zastupnikom, te razgovarao s čelnicima Demokratske 
zajednice Mađara u Hrvatskoj Šandorom Jakabom i Ró-
bertom Jankovicsem

Polaganje vijenaca Nagrada Xeniji Detoni

12. travnja iznova su već 11.  godinu za redom kod 
Antallovog spomenika okupili Mađari grada Zagreba, da 
bi uz prigodi program, nakon svečanih govora položili 
vjence u spomen pokojnog premijera.  Na svečanosti  
bili nazočni i  udovica Józsefa Antall gđa. Klára Fülepp, 
bivši veleposlanik Mađarske u Zagrebu, sad zastupnik u 
Mađarskom parlamentu  i predsjednik Kluba mađarsko-
hrvatskog  prijateljstva  György Csóti,  te gradonačelnik 
Milan Bandić i saborski zastupnik Miroslav Tuđman. 

Ministarstvo kulture svoju je ovogodišnju nagradu Iso 
Velikanović dodijelio Xeniji Detoni za prijevod romana 
‚Paralelne pripovijesti’ mađarskog književnika Petera 
Nadasa. Ovu nagradu ustanovljenu 2005. a do sada su 
dobivali isključivo najbolji prevoditelji s „velikih” svjetskih 
jezika (njemačkog, engleskog i sl.)
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Ni ove godine nije izostao tradicionalni uskršnji doručak 
u MKD. Vijeće mađarske nacionalne manjine osigurao je 
glavnu deliciju, šunku pečenu u kruhu, koju je iznova vrlo 
stručno ispekao Peter Sekereš tajnik Vijeća i „Katica za sve” u 
zagrebačkoj mađarskoj manjinskoj zajednici.

U okviru projekta „Godine mađarskih (malih) škola u 
inozemstvu”, 9. travnja suradnici Tajništvo za nacionalnu 
politiku mađarskog Ministarstva pravosuđa, na čelu s gđa. 
Judit Pirityiné Szabó posjetili su OŠ. Ivana Gundulića gdje su 
održali radionicu (igraonicu) za učenike dvojezičnog odjeljenja 
i polaznike predškolskog vrtićkog odjeljenja, U ime Vijeća 
goste je pozdravio József Guzsvány predsjednika Odbora za 
vanjske odnose. 

6. travnja Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre” održalo 
je redovnu godišnju skupštinu. Rukovodstvo je podnijelo 
izvješće o radu u proteklom razdoblju, te predočilo planove za 
budućnost. Neke značajnije rasprave nije bilo.

13. travnja u MKD održano je Večer Nostalgije na kojoj je 
nastupio glazbeni sastav Josipa Attile Thesa „Royal 70” i 13 
bivših njezih glazbenika. Ova priredba koja je ponovo oživjela 
atmosferu plesnjak iz 70-ih godina, iznova je potakla pitanje: 
ne bi li se trebalo češće organizirati ovakvu ili sličnu večer?

20 travnja također u Mađarskom kulturno društvo „Ady 
Endre” održan je prigodni kulturni program povodom 120. 
obljetnice smrti mađarskog kompozitora  Ferenca Erkela, 
na kojoj su se mogli čuti i vidjeti inserti iz njegovih opera, te 
razgledati prigodna izložba.

18. travnja Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu predstavila je hrvatski prijevoda 
mađarskog klasika „Ban Bank“ pisca Józsefa Katone
Goste su pozdraviti i o knjizi govorili: dekan dr. sc. Damir Boras, 
red. prof.; predstojnica katedre dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, 
doc.; dr. sc. Sándor Bene, gostujući profesor  i dr. sc. Franciska 
Ćurković-Major, doc., urednica
.

Protekla zbivanja u Zagrebu



O Mađarskoj tribini prije ljetne stanke
Izuzetno uspješno predavanje u 

sklopu Mađarske tribine, 9. ožujka 
2013. održao je mladi, ali već afirmirani 
znanstveni istraživač Geofizičkog 
odsjeka Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
dr. sc. Antun Marki. Broj njegovih 
znanstvenih publikacija prelazi brojku 
30, a voditelj je brojnih kolegija s 
područja meteorologije i klimatologije. 
Pored znanstvenog rada aktivan je i u 
športskom plesu, predsjednik je Zbora 
sudaca HŠPS-a i član Stegovnog vijeća 
WDSF-a.

Predavanje pod naslovom „Stanje 
ozonskog omotača i Sunčevo 
ultraljubičasto zračenje“ polučilo velik 
interes, nazočno je bilo više od 30 
slušatelja. 

U sklopu predavanja Dr. Mar-
ki je pojasnio koliko je ozonski sloj 
ključan za održanje života na Zemlji, 
jer štiti biosferu od štetnog sunčevog 
ultraljubičastog zračenja. Na žalost, 
u posljednjih 30-40 godina svjedoci 
smo stanjivanja ozonskog omotača, 
zbog dospijeća antropogenih spojeva 
koji sadrže halogene elemente (CFC, 
HCFC, freoni, ...) u stratosferu. Ova 
pojava redovito se javlja u području 
oko Južnoga pola u vrijeme prijelaza 
iz zime u proljeće, kada se javljaju 
povoljni meteorološki uvjeti za 
destrukciju ozona. 

Naveo je korisna i štetna svojstva 
ozona, a bilo je riječi i o otkriću ozona, 
o sastavu atmosfere i njezinoj podjeli 
na slojeve, o procesima nastajanja i 
razgradnje ozona u stratosferi i donjoj 
troposferi, potom o pojmu ozonska 
rupa i njezinom otkriću. Dao je 
odgovore zašto nastaje ozonska rupa 
na južnoj hemisferi a ne i na sjevernoj, 
te je prikazao razvoj antarktičke 
ozonske rupe od kraja sedamdesetih 
do današnjih dana. Ozonska rupa 
nastala tijekom 2012. godine svojom 
veličinom, trajanjem i „dubinom” daje 
nadu da trend oporavka ozonskog 
sloja ima pozitivan predznak. Na 
Sjevernoj hemisferi proces stanjivanja 
ozonskog omotača nije tako izražen, 

ali ipak postoji opasnost za to u 
budućnosti. Naše područje povremeno 
ugrožavaju tzv. mini ozonske rupe, 
koje ni veličinom, ni trajanjem, 
ni „dubinom” nisu usporedive s 
onom oko Antarktika. Smanjenje 
koncentracije stratosferskog ozona 
izaziva nelinearno povećanje količine 
ultraljubičastog Sunčevog zračenja 
na površini Zemlje, što štetno djeluje 
na ljude, ali i druga živa bića. Neke 
od štetnih posljedica čovjek može 
relativno jednostavno otkloniti.

Da je predavanje bilo izuzetno 
uspjelo, dokazuje i to, da su se 
unatoč njenog dužeg trajanja, poslije 
postavljala brojna pitanja i razvila šira 
rasprava, te se uz uobičajeno druženje 
nastavljeni razgovori o ovim temama. 

Organizatorici Tribine i piscu ovih 
redaka čini posebno zadovoljstvo da 
se parktično iza svakog do sada, pa 
i ovog predavanja, može čuti izjava 
pojedinca ili više njih, kako je upravo to 
predavanje bilo najbolje.  

U nadi da će se sličan interes 
polučiti, organizirano je i predzadnje 
predavanje u sklopu Mađarske tribine 
prije ljetne stanke. Za predavača 
odabran je dobro nam poznati 
znanstvenik iz Subotice prof. dr.sc. 
Aleksandar Dirner, koji je već 2011. 
godine održao jedno predavanje o 
Leonardu Fibonacciju talijanskom 
matematičaru iz 12.-13. stoljeća. 
Karakteristično je za predavanja 
profesora  Dirnera, da bez obzira da li 
je riječ o Leonardu Fibonacciju ili kao 
ovaj put o mozaicima iz Ravenne, iste 
predstavlja u povijesnom kontekstu, 
te ujedno tumači koji su bili uzroci, 
razlozi i događaji koji su doveli do 
nastanka nečega.   

Predavanje pod naslovom „Mozaici 
iz Ravenne” obuhvatilo je 350 godina 
povijesti Rimljana, Gota i Bizantinaca 
od 751. do 401. pr. Kr. , razdoblje u 
kojem su nastali ti mozaici, čije slike su 
se mogle vidjeti putem projektora.

Profesor Dirner svoj obimni 
materijal nije mogao predstaviti 
u jednom predavanju. Tijekom 

dugih pregovora uvjerio nas je da 
bi slušatelji puno izgubili kada ne bi 
mogao prezentirati svu prikupljenu 
povijesnu i umjetničku građu. S 
obzirom na njegovu poodmaklu dob 
i nemogućnosti da dva puta dolaziti 
iz Vojvodine, odlučeno je da se 
predavanje održi u dva dijela, unutar 
nekoliko dana, u srijedu 24. i subotu 
27. travnja.

Prema tradiciji poslije subotnjeg 
predavanja uslijedio je i domjenak, 
pa su prisutni bili u mogućnosti 
neposredno se družiti i razgovarati 
s dragim i uvaženim gostom 
profesorom Aleksandarom Dirnerom. 

Zadnje predavanje u sklopu 
Mađarske tribine prije ljetne 
stanke održat će Dr. Károly Kocsis, 
predsjednik Odbora za mađarsku 
znanost u inozemstvo Mađarske 
akademije znanosti (MAZ), pod 
naslovom: „Promjena etničke slike 
u Panonskom bazenu (između 15-21. 
stoljeća). 

Dr. Károly Kocsis dopisni je član 
Mađarske akademije znanosti, 
te ravnatelj njenog Instituta za 
geografske znanosti. Bavi se 
istraživanjima etničkih, vjerskih, 
političkih i demografskih promjena u 
Panonskom bazenu i na Balkanu.

Kao rezultat višegodišnjih 
istraživanja nastao je i Atlas, koji 
prikazuje višestoljetne promjene 
etničke slike u Panonskom bazenu 
i okolici, područje koje obuhvaća 
površinu veću od pola milijuna km2, 
12 država sa 60 milijuna stanovnika. 
Golema baza podataka o 12-14 etničkih 
zajednica, detaljno raščlanjena na 
34.000 gradova i naselja, kroz 9 
povijesna trenutka (1495, 1784, 1880, 
1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001) 
omogućila mu je sastavljanje ovog At-
lasa.

Sve u svemu može se konstatirati, 
da je ovaj etnički atlas prvi koji otkriva, 
te prikazuje i povijesne korijene 
etničkih promjena na ovim prostorima.

             RANOGAJEC-KOMOR Mária



Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
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Izdaje se mjesečno u 800 primjeraka

U NEDJELJU 5. SVIBNJA, U 18:00 SATI „MAJČIN DAN – 100. OBLJETNICA ROĐENJA SÁNDORA WEÖRESA”
O B A V I J E S T

Mađarsko kulturno društvo Ady Endre – 1./2. lipnja 2013. godine – redovito godišnje okupljanje članova Društva.
Detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici http://www.zg-magyar.hr/ady.html

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

Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj poziva vas na  predavanje u sklopu Mađarske tribine, kojoj je suorganizator  
Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre“, a pokrovitelj Vijeće mađarske nacionalne manjine  Grada Zagreba:

Promjena etničke slike u Panonskom bazenu (između 15-21. stoljeća) 
Predavanje će se održati u subotu, 18. svibnja 2013. s početkom u 17 sati u  prostorijama MKD „Ady Endre”, (Martićeva 8, Zagreb) 
Poslije predavanja u sklopu skromnog domjenka, pružit će se prilika za neformalne razgovore i prijateljsko druženje.

SUBOTA – 25. svibnja 2013. 
u 7.00 sati – Polazak sa parkirališta iza poslovnog tornja 

Cibona (Andrašecova ul.) 
– putovanje do Višegrada sa zaustavljanjem u Gardonyu 

(posjet rodnoj kući pisca Geze Gardonyi-a)
14:00-15:30 – Višegrad – vožnja turističkim brodom po 

Dunavu 
od 15:30 – razgled grada i polazak za Ostrogon
oko 18:00 – dolazak u Ostrogon, smještaj u Hotelu 

Schweidel, slobodan program 
20:00 sati – zajednička večera na mjestu smještaja 

NEDJELJA – 26. svibnja 2013.
Doručak na mjestu smještaja
8:30 – mogućnost odlaska na svetu misu u Baziliku 
od 9:30 – razgled grada i znamenitosti Ostrogona 
od 12:30 – razgled grada Senandreje 

15:30 – ručak u Martonvašaru
od 17:00 – dvorac Brunszvik i Beethovenov muzej
– polazak za Zagreb 

CIJENA 250 (dvijestopedest) kuna po osobi
Uplata cijene pokriva troškove smještaja i prehrane(večera, 

doručak i ručak), te ulaznica (Gardony, brod, Beethovenov 
muzej), a troškove putovanja snosi Vijeće.

Rok prijave i uplate
Zainteresirani se mogu javiti (osobno, telefonom ili e-mai-

lom) te u uredu Vijeća (izvršiti uplatu najkasnije do 19. svibnja)  

Napomena!  
Putovanje osiguravate uplatom pune cijene u navedenom 

roku. Ukoliko neće biti dovoljno prijavljenih (min. 30 osoba), 
putovanje se otkazuje, a uplate će biti vraćene.

S veseljem očekujemo Vašu prijavu.

IZLET U OSTROGON
Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba sukladno usvojenom Programu rada sa ciljem
upoznavanja mađarskih povijesnih lokacija i znamenitosti organizira studijsko putovanje u Ostrogon.

ŽURNO!   Podsjećamo roditelje djece predškolske dobi da ukoliko 
žele da im djeca pohađaju mađarski vrtić, neka se žurno jave 

tajniku Vijeća na tel. 098/484-974

Dr. Károly  Kocsis
predsjednik Odbora za mađarsku znanost u inozemstvo Mađarske akademije znanosti 


