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Mađarski Institut u Zagrebu

3. siječnja 2014. Tibor Navracsics zamjenik predsjednika mađarske vlade,
ministar uprave i pravosuđa i Orsat Miljenić hrvatski ministar prvosuđa svečano
su otvorili Mađarski Institut u Zagrebu
U susjednim državama već odavno
rade mađarski instituti za kulturu,
ali u Hrvatskoj do sada ih nije bilo.
Trećeg siječnja ove godine konačno
je otvoren Mađarski Institut, čija je
osnovna zadaća razmjena kultura
između Mađarske i Hrvatske.
Na
otvorenju
veleposlanik
Mađarske Iván Gábor pozdravio je
nazočne, a zatim je Tibor Navracsics,
zamjenik predsjednika mađarske
vlade, ministar uprave i pravosuđa
održao je svečani govor u kojem je
istakao da otvaranjem Mađarskog
Instituta, Mađarska rješava svoj
stari dug koji će služiti za bolje
upoznavanje mađarske kulture, kao i
predstavljanju mađarskih rezultata u
znanosti. Naglasio je da je uzajamno
upoznavanje kultura neizostavno
nužno za stvaranje prijateljskih
odnosa među narodima. Dodao
je da je stoljećima održavana veza
između mađarske i hrvatske kulture
tijekom 19. i 20. stoljeća oslabila, ali
i da se od demokratskih promjena i
osamostaljivanja naših država odnosi
među ova dva naroda jednoznačno
mogu nazvati prijateljskima.
Prema njegovim riječima daljnje
produbljivanje prijateljstva može
se postići jačanjem kulturnih i
znanstvenih veza. Svoje izlaganje
završio je riječima da Mađarski Institut
na svojim priredbama raširenih ruku
očekuje i sve pripadnike mađarske
nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Zatim je hrvatski ministar
pravosuđa Orsat Miljenić pozdravio
goste i istakao važnost da dva

susjedna naroda uzajamno upoznaju
nacionalne kulture, a posebice
je to značajno Hrvatskoj nakon
njezina
priključenja
Europskoj
Uniji, u čemu je Mađarska odigrala
izuzetno značajnu ulogu. Zamjenica
gradonačelnika Zagreba, Vesna Kusin
u svom izlaganju podsjetila je, da je u
proteklih petnaest godina ostvarena
raznolika i bogata kulturna suradnja
između Zagreba i Budimpešte, te da
će Mađarski Institut još više doprinjeti
jačanju prijateljskih odnosa.
Pál Hatos, ravnatelj matične
ustanove Balassi Instituta iz
Budimpešte, istakao je da je
glavna zadaća mađarskih instituta
popularizacija mađarske kulture i
jezika, te dodao, da će u zagrebačkom
Mađarskom Institutu i Mađari moći
učiti o hrvatskoj kulturi.

Posljednji se nazočnima obratio dr.
Dinko Šokčević, ravnatelj Mađarskog
Instituta. S obzirom da i sam potječe iz
hrvatsko-mađarske obitelji, cijeli život
baštinu obiju naroda osjeća svojom,
te je uvijek nastojao Hrvate upozna s
mađarskom kulturom i obratno.
– Kao ravnatelj ovog Mađarskog
Instituta to svoje djelovanje želim
nastaviti, a nadam se da ću u tome i
uspjeti – rekao je Dinko Šokčević.
Na kraju svoga inauguracijskog
govora naglasio je da će u ovoj
instituciji i Mađari u Hrvatskoj
imati topli dom. Mađarski Institut
nalazi se u neposrednoj blizini trga
Bana J. Jelačića, u prekrasnom
modernom zdanju u kojoj je sjedište
i predstavništva Europske Unije, tzv.
Ban centru u ul. Augusta Cesarca 10.
Izvor -Új Magyar Képes Újság

Tibor Navracsics i Orsat Miljenić otvaraju Mađarski Institut u Zagrebu

DAN MAĐARSKE KULTURE

Naše blago, narodne rukotvorine

U okviru prigodnog programa povodom Dana mađarske kulture, kojeg su organizirali MKD
„Ady Endre” i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, 25. siječnja otvorena je
izložba pod naslovom „Rukotvorine mađarskih regija”. U nastavku dio materijala s izložbe.

Utemeljitelj izrade halaške čipke bio
je nastavnik crtanja u gimnaziji mjesta
Kiskunhalas, Árpád Dékán, prijeklom iz
Erdelja. On kao tvorac ovog blaga, ne
samo da je sakupljao motive već ih je

primjereno
zaslužila
majstorsku
titulu. Tijekom prve godine tjednima
je radila i eksperimentirala na svojim
djelima, a kao rezultat nastala je
nova mađarska čipka, a zatim je pod
njenim rukovodstvom osnovano i prva
čipkarska udruga žena u Kiskunhalas-u.
Prvo priznanje dobile su na božićnoj
izložbi 1902. u Muzeju primijenjene

i dizajnirao. U obitelji njegove majke
ljubav prema čipki je bila tradicionalna,
pa je i on sam bio nadprosječno vješt u
njezinoj izradi. Dékán je za ostvarivanje
svojih nacrta (predložaka čipke) 1902.
zamolio Mariju Markovits, koja ne
samo da je imala diplomu cum laude,
već je i svojom izvanrednom vještinom

umjetnosti u Budimpešti, kada je cijelu
izloženu kolekciju otkupio sám muzej.
Čipkastu lepezu koju je izradila Maria
Markovits, mađarska država poklonila
je Alice Roosevelt, kćeri američkog
predsjednika. 1904. čipkarska radionica
osvaja posebnu državnu nagradu u
iznosu od 2.000 kruna, a iste godine na

Halaška čipka /A halasi csipke /
kratka povijest
Županija Kiskunhalas – Bács Kiskun

Svjetskoj izložbi i grand prix nagradu,
a cijelu kolekciju otkupljuje SAD. Nakon toga, čipkarska radionica seli se
u Peštu, gdje ju vodi njezin tvorac
Árpád Dékán, sve do svog odlaska
1911. godine. Zadnji senzacionalni
uradak prema njegovoj zamisli bila je
torbica od čipke kraljice Zite i čipkasta
prostirka za kralja, koje je izradila Maria Markovits. Nakon I. svjetskog rata,
1917. godine radionica privremeno
prestaje s radom. Kasnije uz Mariju
Markovits staje Ernő Stephanek, koji
pokušava pomoći i zamijeniti Dékána.
Njegovi nacrti s početaka u stilu
secesije nakon nekog vremena prelaze
u barokni vez, a ukrasne motive uzima
iz folklora i motiva koji pripadaju tzv.
Mađarskom gospodskom kićenom
vezu. 1932. Stephanek i Markovits
dobivaju golemu narudžbu od
mađarske države za izradu čipkastog
pokrivača namijenjenog za Benita
Mussolinia, koju odrađuju zajedno s 5
čipkarica u roku od tri mjeseca. 1935.
godine osniva se Kuća čipke /Csipkeház/, koja pobjeđuje na svjetskim
izložbama 1937., 1938. i 1940. godine.
Od mađarske države nasljednica
nizozemskog prijestolja Julianna, 1937.
kao svadbeni poklon dobiva čipkasti
stolnjak velikih dimenzija. Nakon II.
svjetskog rata, tek se 1954. uspjela
obnoviti Kuća čipke, nažalost tek
nekoliko tjedana poslije smrti Márie
Markovits, no unatoč tome 1958.
godine na svjetskoj izložbi u Bruxellesu
halaška čipka iznova osvaja grand prix
nagradu, ali sada zahvaljujući nacrtima
projektanta Bele Molnára, nastavnika
na višoj školi.
Skuplja je od zlata, izrađuje se
od najfinijeg konca na svijetu, te je
dostojna da je kao nacionalno blago
svi upoznaju i da ima posebno mjesto u
našem i vašem domu.

Obični orah- čarobna voćka

Na prvom znanstveno popularnom
predavanju ove godine u sklopu
Mađarske Tribine, 8. siječnja, mogli
smo čuti zanimljivo predavanje dr.
sc. Tibora Littvay-a, kojeg svi poznaju
u mađarskoj zajednici u Zagrebu
s obzirom da je dugogodišnji član
MKD „Ady Endre”, jedan od osnivača

Dr. Ranogajec-Komor Mária
i dr. Littvay Tibor

Društva mađarskih znanstvenika i
umjetnika, te član Vijeća mađarske
nacionalne manjine Grada Zagreba.
Rodom je iz Vojvodine, školovao se u
Somboru, a od početka studija stalno
živi u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao
i doktorirao je na Šumarskom fakultetu
- biološki smjer, Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1976. godine radio je na
Šumarskom institutu Jastrebarsko,
u Zavodu za Oplemenjivanje i
sjemenarstvo gdje je dočekao i
mirovinu (01. 01. 2014.) kao Pročelnik
Zavoda i Koordinator istraživačkih
centara Instituta u Hrvatskoj.
Bio je voditelj, odnosno suradnik
brojnih
istraživačkih
projekata.
Uspješno je sudjelovao na tri svjetska
kongresa šumarstva koje je organizirao
Međunarodni savez šumarskih instituta
(IUFRO), te više međunarodnih i
nacionalnih konferencija i savjetovanja.
Svoje znanstvene radove objavljivao
je kako u domaćim, tako i u svjetskim,
međunarodnim stručnim časopisima i
konferencijskim zbirkama. Do odlaska
u mirovinu bio je stalni predstavnik
Republike Hrvatske u Organizaciji za
ekonomski razvoj i suradnju (OECD) i
Europskom šumarskom institutu (FFI) .

Od 1979. intenzivno radi na
oplemenjivanju običnog oraha (Juglans
regia L.), na selekciji matičnih stabala,
osnivanju pokusa i vegetativnom
razmnožavanju (cijepljenju). Prvi je u
svijetu uspješno primijenio i kod hrasta
strojno cijepljenje, koje je uobičajeno
kod oraha.
U svom predavanju predstavio je
probleme i izazove masovnog uzgoja
ove vrlo korisne i popularne voćke,
teškoće na oplemenjivanju domaćeg
oraha kako bi se stvorila hrvatska
selekcije oraha, ukratko ukazao na
genetičke posljedice kod umnožavanja
iz sjemena ili putem cijepljenja, te
privrednoj iskoristivosti oraha (i drveta
i ploda).
Tridesetak
prisutnih
je
na
prigodnom domjenku moglo kušati
razne gastronomske specijalitete
pripravljene od oraha, počevši od
orahova likera, mesne paštete s
orahom sve do raznih slastica i kolača
od oraha.
Slijedeće predavanje 8. veljače,
također će održati profesorica iz
Zagreba, dr. sc. Franciska ĆurkovićMajor, docent na Katedri za
hungarologiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu,
a naslov
predavanje je: „Ferenc Fejtő i Zagreb“.
Franciska Ćurković-Major rođena

jezika i književnosti. Nakon studija
gotovo 20 godina predaje u raznim
osnovnim i srednjim školama. Od 1991.
živi i radi u Zagrebu. 1994. sudjeluje u
organizaciji nastave mađarskog jezika
za pripadnike nacionalne manjine. Radi
na Katedri za hungarologiju kao lektor i predavač (vodi mađarske jezične
vježbe, seminar iz mađ. književnosti
XIX. stoljeća, seminar Slika Hrvatske
u mađarskoj književnosti, te seminar
Prevođenje književnih tekstova s
mađarskog na hrvatski). 2011. izabrana
je u znanstveno-nastavno zvanje i
na radno mjesto docenta. Tijekom
dugogodišnjeg rada objavila je brojne
znanstvene članke, monografije,
prijevode i eseje, a bavila se i uređenjem,
lektoriranjem i korigiranjem knjiga.
Predavanje se bavi djelom
Sentimentalno putovanje Ferenca
Fejtőa (1909-2008), pisca, publicista i
povjesničara. Fejtő je bio čvrsto vezan
za Zagreb obiteljskim vezama. Prije
I. svjetskog rata često je boravio kod
djeda i bake u Zagrebu. Nakon rata
1934. ponovno je posjetio Zagreb.
Sentimentalno putovanje evocira
uspomene s tog putovanja, ali i
uspomene iz djetinjstva.
Nadamo se da će zagrebački Mađari
rado poslušati predavanje, jer će
pored zanimljivog sadržaja zasigurno

Nakon predavanja nazočni su moglo kušati razne gastronomske specijalitete od oraha

je u Bačkoj Topoli. Na Filozofskom
fakultetu sveučilišta ELTE u Budimpešti
završila je studij mađarskog i njemačkog

moći uživati i u izuzetnoj ljepoti, te
raznovrsnosti izričaja mađarskog
jezika. RANOGAJEC-KOMOR Mária

Priredbe u Mađarskom kulturnom društvu “Ady Endre”
tijekom veljače 2014.

Subota, 8. veljače., u 18:00 sati– dr. sc. Franciska Ćurković Major
znanstvenopopularno predavanje o suvremenom mađarskom književniku Ferencu Fejtőu
u sklopu „Mađarske tribine“; .
Subota, 15. veljače, u 18:00 sati – program kazališne i glazbene sekcije Društva
povodom Valentinova.
Subota, 22.veljače, u 17:00 sati – dječji fašnički maskenbal.

Božić u MKD „Ady Endre”

Ovaj Božić u MKD obilježila su dva događaja, dječja
božićna priredba i božićni sajam. Prvi se zbio 15. prosinca.
Djeca iz vrtića i dvojezičnog odjeljenja, te njihovi roditelji
pod vodstvom odgajateljice Katalin Svaguša okitili su
božićnu jelku, a u prigodnom programu nastupila je
udruga za njegovanje običaja „Bokreta” iz mađarskoj
mjesta Buzsák. Ova udruga okuplja sve naraštaje.
Najmlađa djeca i učenici izveli su pastirski ples. Srednja
i starija generacija prikazala je adventske i božićne
običaje, uz predstavljanje tradicionalnih etnografskih
predmeta. Gosti odjeveni u prekrasne izvorne narodne
nošnje, zajedno s prisutnima, otpjevali su brojne božićne

pjesme. Bio je izuzetno ugodan doživljaj vidjeti kako
jedno mala seoska zajednica čuva stare tradicije. Nakon
programa uslijedilo je uzajamno darivanje, a potom su
plesači iz Buzsáka podučili zagrebačku djecu osnovnim
koracima mađarskog narodnoga plesa.
Božićni sajam održan je 21. prosinca. Priredbu su
otvorili članovi kazališne skupine MKD „Ady Endre”
recitalom, a zatim je mješoviti pjevački zbor izveo splet
božićnih pjesama. Na sajmu su brojni božićni ukrasi,
rukotvorine, te razni specijaliteti, kolači i pića pronašli
novog vlasnika. Sav prihod kao donacija pripala je MKD
„Ady Endre”.
ŠEHTEL MOLNÁR Annamária

PRAĆENJE MAĐARSKOG TV
PROGRAMA U ZAGREBU

In Memoriam
Zdenko Škrabalo

Dosadašnji distributer mađarskih TV programa,
tvrtka Digi TV, prodaja je svoja prava na emitiranje
drugom poduzeću, a time ujedno, nažalost prestaje i
mogućnost praćenja mađarskih TV programa. Vijeće
mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba se u cilju
rješavanja ovog problema uspjelo dogovoriti s jednim
drugim davateljem usluga satelitske TV iz Mađarske,
koji je voljan pružati uslugu praćenja 12 mađarskih TV
programa svojim pretplatnicima u Zagrebu i okolici.
Pretplata je individualna i glasila bi na ime korisnika
usluge, ali administrativno praćenje i podršku prema
poslužitelju obavljalo bi Vijeće.
Molimo sve zainteresirane, da se što prije jave tajniku
Vijeća, Peteru Sekerešu (098/484974, ili e-mail: iroda@
zg-magyar.hr), kod koga će se moći izvršiti i uplata.

12. siječnja 2014. u Zagrebu preminuo je akademik
dr. Zdenko Škrabalo svjetski priznati dijabetolog,
član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
bivši ministar vanjskih poslova i hrvatski
veleposlanik u Budimpešti. Zagrebačku mađarsku
zajednicu zadužio je svojim djelovanjem u
Hrvatsko-mađarskom društvu. Počivao u miru.
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