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MKD „Ady Endre“ istupio iz SMU-a
 Mađarsko kulturno društva „Ady Endre“ iz Zagreba, na svojoj izvanrednoj 

skupštini održanoj dana 12. listopada 2013. godine, donijelo je odluku da istupa 
iz Saveza mađarskih udruga.

Članovi MKD-a su na izvanrednoj 
sjednici  jednoglasno odlučili da od 
12. listopada 2013. ova zagrebačka 
udruga Mađara prestaje biti članom 
navedene krovne udruge. Koko je i 
sama predsjednica MKD „Ady Endre“, 
Marijana Selman u uvodnom govoru 
naglasila, ovakva odluka je prvenstveno 
potrebita iz praktičnih razloga, jer 
prema raspoloživim informacijama u 
budućnosti će MKD kao nezavisna i 
samostalna udruga s većim šansama 
aplicirati na natječaju za sufinanciranje 
svojih programa od strane Savjeta za 
nacionalne manjine vlade RH (posebice 
ako će se mijenjati kriteriji i osnovu za 
dodjelu sredstava biti će vrednovanje 
predloženih programa rada). Nadalje, 
uz osamostaljenje govori i činjenica 
da  zagrebačka udruga u odnosu na 
druge mađarske udruge djeluje u 
posve drugačijem okruženju i pod 
jedinstvenim okolnostima svojstvenim 
metropoli. Marijan Selman istakla je: 
„Istupanje MKD-a iz Saveza, naravno ne 
znači da smo bilo s kim u sukobu. MKD 
„Ady Endre“ je i u buduće otvoreno 
i spremno za bilo koji oblik suradnje, 
kao i dosada, u Zagrebu će svatko biti 
rado viđeni gost“. Unatoč tome što je 
rukovodstvo ustrajno nastojalo izbjeći 
bilo kakvu konotaciju sukoba, tijekom 
rasprave većina članova ipak je u svojim 
izlaganjima istakla svoje nezadovoljstvo 
spram ponašanja Saveza mađarskih 
udruga. Neki su zamjerali SMU-u bliske 
odnose sa jednom od političkih opcija 
u Mađarskoj, a drugi su neprihvatljivim 
držali politiku raspodjele sredstava 
unutar SMU-a. Prisutni su se usuglasili 

u tome da se nekadašnji apolitički 
savez koji je bio isključivo usredotočen 
na kulturnu djelatnost, već neko 
vrijeme ponaša kao politička stranka, 
ne prežući ni od vršenja pritiska na 
pojedina kulturno amaterske udruge 
u interesu postizavanja svojih ciljeva. 
Mada Savez mađarskih udruga 
često naglašava, da nastoji smanjiti 
razjedinjenost Mađara u Hrvatskoj, 
u praksi sve češće ga sam generira. 
Ako zanemarimo skoro svakodnevna 
sukobljavanja u Baranji, koja na sreću 
ne tangiraju mađarsku zajednicu u 
Zagrebu, simptomatično je njihovo 
mudrovanje i stav prezentiran tijekom 
neuspjelog konstituiranja Koordinacije 
vijeća i predstavnika mađarske 
nacionalne manjine u RH. SMU, 
odnosno njezin predsjednik Šandor 
Juhas, suradnju Mađara zamišlajju 
na način da svi trebaju činiti ono što 
„centrala“, tj. Juhas naredi. Ovako do 
boli simplificirani pristup mađarska 
manjinska zajednica u Zagrebu, pa tako 
i članovi MKD „Ady Endre“ o samog 

početka su, pa čak i u prvim danima 
osamostaljenja Republike Hrvatske 
smatrali neprihvatljivim. Jedinstvo 
i zajedništvo, u Europi i demokraciji 
potpuno je drugačije izgleda, bez 
malih careva, neprikosnovenih 
predsjednika. Još više se razlikuje 
jedinstvo i zajedništvo u manjinskim 
zajednicama, gdje skoro sve ovisi o 
dragovoljnom i požrtvovnom radu 
dobronamjernih pojedinaca. Iznova 
vraćena neovisnost Mađarskog 
kulturnog društva prvenstveno služi da 
bi se dobronamjernim ljudima osigura 
mogućnost neometanog obavljanja 
dobrovoljnog rada koji često iziskuje 
i osobno žrtvovanje. To nije puno, ali 
uzimajući u obzir okolnosti ipak nije ni 
malo. Stoga možemo samo pozdraviti 
ovakvu odluku skupštine MKD-a i 
zaželjeti im daljnje uspjehe u radu. 
Vjerujemo da će Mađarsko kulturno 
društvo „Ady Endre“ i nadalje uživati 
povjerenje i imati potporu zagrebačke 
mađarske zajednice, odnosno sviju nas.

Uredništvo

Svatko će biti rado viđeni gost u Zagrebu



Izlet u Beč i Gradišće

U parku dvorca Esterházy

Susret prije svete mise

Polaganje vijenca na grob Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba svake godine dva puta 
organizira studijsko putovanje, tako je sada od 4. do 6. listopada cilj puta bila 
Austrija, odnosno Beč i Gradišće. Prvenstveni cilj ovog studijskog putovanja je 
bio susret i druženje s mađarskom zajednicom u Beču, odnosno upoznavanje 
mađarskih povijesnih i vjerskih znamenitosti u Austriji.

Zagrepčani su u petak 
uvečer prisustvovali 
u bečkom Collegium 
hunagricumu (Mađarski 
institut) predavanje pod 
naslovom „Prošlost, 
sadašnjost i budućnost 
izdavaštva u Erdélyu” 
kojeg je organizirao Europa 
club  (mađarska udruga), 
na kojem je predstavljena 
rumunjska izdavačka kuća 
„Kriterion” kojeg je 1970. 
osnovao Géza Domonkos, 
poznati pisac i prevoditelj 
mađarske nacionalnosti iz 
Rumunjske, koji je ujedno 
bio i njen prvi direktor. 
Izdavačka kuća „Kriterion” 
je u proteklih 43 godine 
izdala brojne knjige na 
jezicima nacionalnih manjina 
koji žive u Rumunjskoj, na 
mađarskom, njemačkom, 
jidišu, slovačkom, ruskom, 
tatarskom, turskom 
albanskom, češkom, 
kurdskom i romskom 
jeziku, a u sklopu Biblioteke 
Kriterion prijevode  
najuspješnijih manjinskih 
književnih djela. Nakon 
predavanja upriličeno 
druženje s rukovodstvom 
Europa club-a , na čelu s dr. 
Andrásom Smukom, koji 
se prisjetio njihova posjeta 
Zagrebu, a razgovaralo se 
i o budućim kontaktima, 
mogućnostima uzajemnih 
posjeta i eventualnih 
zajedničkih programa. U 
subotu se posjetilo Gradišće/
Burgenland/, organiziran je 
posjet dvorcu Eszterhazy, 
gdje smo se upoznali sa 
poviješću nekad najbogatije 
mađarske obitelji i 
životopisima znamenitih 
osoba iz te grofovske 
obitelji. Upriličen je razgled 

kuće  slavnog austrijskog 
skladatelja, dirgenta, pisca 
libreta, učitelja glazbe i 
prvog velikog majstora 
bečkog klasicizma  Josepha 
Haydna u Železnom, 
a nakon kratkotrajne 
vožnje autobusom kroz 
životopisne krajeve, 
posjetili smo i rodnu kuću 
Franca Liszta u Rajnofu. 
U predvečerje stigli smo 
u Bečko Novo Mjesto, 
gdje su 30. travnja 1671. 
pogubljeni Petar Zrinjski 
i Fran Krsto Frankopan. 
Poslije kratkotrajne potrage 
u mjesnom groblju uspjeli 
smo pronaći njihov grob, 
gdje su počivali do 1907. 
godine kada su im kosti 
prenijete u zagrebačku 
katedralu, te položili 
vijenac.  U nedjelju tijekom 
razgledavanja znamenitosti 
u Beču, pružila se prilika 
prisustvovati mađarskoj 
misi u crkvi sv. Elizabete koja 
se nalazi u sklopu sjedišta 
njemačkog viteškog reda, 
gdje se održavala i proslava 
Sedmogradske nedjelje 
i spomen na mučenike 
iz Arada (pogubljene 
generale mađarske 
revolucije 1848/49). Mogli 
smo uživati u prekrasnoj 
pjevanoj misi, pjesmama 
o Gospi iz Csiksomlya, uz 
glazbeni sastav Role iz 
Csikszerde /Transilvanije/. 
Poslije dojmljivog vjerskog 
obreda kratko smo se 
družili s Erdelycima koji žive 
u Austriji. Ovih dva i pol 
dana bilo je kao da smo u 
vremeplovu proputovali 
kroz stoljeća, a uspjeli smo 
se i susresti sa tamošnjim 
Mađarima.  

Peter SEKEREŠ



Gostovanje Instituta Sziveri János i 
predstavljanje pjesničke zbirke u Zagrebu
U subotu, 23. studenog 

u 18:oo sati u velikoj dvorani 
MKD „Ady Endre“ u sklopu 
MađarskeTribine ugostit 
ćemo Institut Sziveri Já-
nos iz Veszpréma, koji 
se bavi istraživanjem 
srednjoeuropske kulture 
časopisa i književne 
tekovine posljednjih 
desetljeća.

Institut nosi ime Jánosa 
Sziverija, vojvođanskog 
pjesnika, urednika časopisa 
„Új Symposion”, koji je rano 
preminuo u Budimpešti. 
Njegov zanimljiv i osobit 
životni put ocrtava nedavno 
izdana zbirka pjesama, 
koja je predstavljena u 
Mađarskoj i inozemstvu: 

24. listopada u četvrtak, u 
Klubu književnika, u sklopu 
projekta Koordinacije vijeća 
i predstavnika nacionalnih 
manjina Grada Zagreba „Jezične 
raznolikosti u Hrvatskoj” 
održana je tribina „Jezik u 
jeziku” s temom mađarski jezik. 
Na jednosatnom predavanju 
sudjelovali su predsjednik Vijeća 
mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba Zoltan Balázs 
Piri, predstojnica katedre za 
hungarologiju na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
dr. Orsolya Szentesi-Žagar 
i njezina suradnica Kristina 
Katalenić, koje su predstavile 
svojstvenosti  mađarskog jezika, 
te Xenija Detoni, književna 
prevoditeljica

u Bratislavi, Nitri, Cluju, 
Subotici i Novom Sadu.

Na programu 
obogaćenom predavanjem, 
projekcijom filma, 
razgovorom i poezijom 
govorit će nekadašnji 
urednik „Új Symposion-a” 
Attila Balázs, član Društva 
Sziveri pjesnik János Géczi, 
predsjednik Društva Sziveri 
urednik József Tamás Re-
ményi i voditelj Instituta 
Sziveri János urednik István 
Ladányi. 

Sziverijeve stihove 
zagrebačkoj će publici čitati 
članovi dramske sekcije 
Mađarskog kulturnog 
društva „Ady Endre“

                          Lea KOVÁCS

10. listopada 2013. u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u 
okviru redovne razmjene pisaca između Hrvatskog društva 
pisaca i mađarskog društva pisaca „Szépírók Társasá-
ga“ ove je godine u Zagrebu predstavljen mladi mađarski 
pjesnik András Gerevich. Pisca su predstavili hrvatski pjesnik 
Tomica Bajsić i prevoditeljica Lea Kovács, koja je pročitane 
pjesme prevela na hrvatski jezik. Tako je zagrebačka publika 
imala priliku čuti pjesme tog mladog pjesnika i književnog 
prevoditelja na mađarskom i hrvatskome jeziku.         Lea K.

András Gerevich u Zagrebu
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Subota, 16 studenog ,  susret nekadašnjih članova Revijalnog plesnog ansambla povodom 
25. obljetnice osnutka Ansambla. Detaljne informacije možete dobiti od gospodina 

Róberta Szemesija na telefon broj 098/457-557.

Subota, 23. studenog, s početkom u 18:00 sati, u sklopu Mađarske Tribine „Večer Jánosa Szverija“ .

Priredbe u Mađarskom kulturnom društvu “Ady Endre” Magyar Kultúrkörben 
tijekom studenog 2013.

4. ZAGREBAČKA VEČER 
MAĐARSKOG FOLKLORA

Češki Dom, Šubićeva 20. szombat, 
november 9-én 19 óra

U programu nastupaju:

Omladinska folklorna skupina DZMH „Csárdás” iz Suze
Folklorne sekcije i glazbena sastav MKUD-a „Petőfi Sándor” iz Dalj Planine 

Folklorna skupina MKUD-a „Petőfi Sándor” iz Luga
Omladinska folklorna skupina MKUD-a”Várdaróc” iz Vardarca, 

Omladinska folklorna skupina MKUD-a „ Petőfi Sándor „ iz Laslova
ženska folklorna skupina udruge DZMH iz Batine

Ulaz besplatan!

Mađarska večer
Vijeće mađarske nacionalna manjine Grada Zagreba ima čast i zadovoljstvo 

pozvati Vas na proslavu Dana vijeća i prigodnu Mađarsku večer 
u petak 29. studenog 2013. godine u 19 sati u restoranu Casablanca 

(Ulica Grada Vukovara 271., sjeverna strana Chromosova tornja) 
na druženje uz punu trpezu, glazbu i ples. 
Svira mađarski glazbeni sastav iz Barcsa. 

Cijena ulaznica je 120 kn. 
Zainteresirani se mogu javiti na tel.: 098/484974 ili e-mail: iroda@zg-magyar.hr. 

Ulaznice se mogu kupiti u uredu Vijeća (Vodovodna 15) svaki dan do 22. studenog. 

Broj ulaznica je ograničen.                                              Radujemo se Vašem dolasku. 


