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Polaganje vijenaca

I ove godine, 8. travnja Veleposlanstvo Mađarske i Vijeće mađarske nacionalne
manjine organizirali su polaganje vijenaca kod spomenika Józsefu Antallu
Osmog travnja na obljetnicu
rođenja Józsefa Antalla, dr. Gábor Iván veleposlanik Mađarske
sa suradnicima i predstavnici
zagrebačke mađarske zajednice
položili su vijence kod spomenika
prvog
mađarskog
premijera
nakon demokratskih promjena
u Mađarskoj. Već 12 godina traje
ovo tradicionalno odavanje počasti
Józsefu Antallu
u po njemu
prozvanoj zagrebačkoj ulici. O liku,
djelima i značajnoj ulozi premijera
Antalla, u kratkom obraćanju
govorili su mađarski veleposlanik dr.
Gabor Iván i Peter Sekereš.
U ime Veleposlanstva Mađarske
vijenac su položili veleposlanik
dr. Gabor Iván i prvi savjetnik Tamás Bakó, a u ime zagrebačkih
Mađara, zamjenica predsednika
Vijeća Lea Kovács, predsjednica
MKD „Ady Endre” Marijana Selman
i dopredsjednica DMZH-a Mária
Ranogajec Komor.
Polaganju vijenaca prisustvovao

Vijenac polažu veleposlanik dr. Gabor Iván i prvi savjetnik Tamás Bakó

je i dr. Dinko Šokčević ravnatelj
ove godine otvorenog Mađarskog
instituta u Zagrebu.
Na ovom događanju zbog

mađarskih parlamentarnih izbora
nije nazočila ni jedna delegacija iz
Mađarske, pa su stoga izostali i
službeni predstavnici iz Hrvatske.

József Antall

„Ja služim i služit ću sve dok narod ima od toga koristi.
Činit ću to, dok mogu.”
József Antall (Tihamér) (Pestújhely, 8.4.1932. – Budapest,
12.12.1993.) prvi mađarski premijera
nakon demokratskih promjena
u Mađarskoj. Već se sa 16 godina
odlučio za političku karijeru. Nakon mature, pohađa filozofski
fakultet Sveučilišta Eötvös Loránd u
Budimpešti.
1955. godine počinje raditi kao
nastavnik u gimnaziji Eötvös József, gdje u listopadu 1956. staje
na čelo revolucionarnog vijeća. Na-

kon gušenja revolucije sovjetske
i mađarske vlasti više puta ga
zatvaraju. S obzirom da je na
izborima 1990. njegova stranka
MDF pobijedila József Antall dobiva
priliku sastaviti prvu mađarsku vladu
nakon demokratskih promjena.
U svom nastupnom govoru
istakao je, da želi biti premijer svih
petnaest milijuna Mađara. Njegova
vlada uspjela je stvoriti političke,
gospodarske i vanjskopolitičke
preduvjete za pretvorbu.

Priznanje Máriji Ranogajec Komor
Mađarska Akademija Znanosti dodijelila je dr. Máriji Ranogajec Komor
medalju Arany János
1. travnja 2014. na
28. redovnoj sjednici
u 3. mandatu Vijeća
mađarske
nacionalne
manjine Grada Zagreba,
vijećnici su čestitali Máriji
Ranogajec Komor kojoj
je Mađarska akademija
znanosti
dodijelila
medalju Arany János, za
njezin izuzetan doprinos
mađarskoj dijaspori na
unapređenje kulturne i
znanstvene
djelatnosti,
temeljem
odluke
predsjedništva Odbora za
mađarske znanstvenike u
inozemstvu, na sastanku
održanom 24. ožujka 2014.
Popis
nagrađenih
znanstvenika:
Nagrada
za životno djelo: Lajos
Göncz (Srbija), Nagrada
za izuzetno znanstveno
postignuće: János Berényi (Srbija), Nagrada za

Čestitke članova vijeća nakon sjednice

mlade istraživače: Gergely Takács (Slovačka),
medalja Arany János:
András Guttman (SAD),

Attila Komzsík (Slovačka)
Klára Lázok (Rumunjska),
Mária Ranogajec Komor
(Hrvatska), János Talpas

(Rumunjska),
Kálmán
Vánky (Njemačka).
Čestitamo od srca svim
dobitnicima priznanja.

Večer Jánosa Sziverija
Povodom 60. obljetnice rođenja pjesnika i Dana mađarske poezije u MKD „Ady
Endre“ održana je Večer Jánosa Sziverija

U subota, 12. travnja,
u
organizaciji
MKD
„Ady Endre i Društva
mađarskih znanstvenika
i umjetnika, održana je
Večer Jánosa Sziverija.
Tijekom večeri o životu i
radu mađarskoj pjesnika
rodom iz Vojvodine Jánosa Sziverija govorili su.
János Géczi, pjesnik, član
udruge Sziveri Társaság iz
Veszprema, Péter Bozsik
pjesnik, glavni urednik
književnog časopisa Ex
Symposion, Ladányi István, ravnatelj Instituta
Sziveri János. Moderator
večeri bila je spisateljica
Márta Józsa.

U ime Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj goste iz mađarske
pozdravila je dr. Mária Ranogajec Komor

Uvid u nacionalno blago manjina
Koordinacija vijeća i predstavnika
Grada Zagreba po drugi put zajedno
s hrvatskom etno kućom Materina
priča organizirali prigodom uskrsnih
blagdana izložbu „Uskrsne pisanice
i običaji nacionalnih manjina Grada
Zagreba“. Na izložbi čiji je glavni
pokrovitelj Grad Zagreb i gradonačelnik
Milan Bandić sudjelovali su Mađari,
Ukrajinci, Slovenci, Poljaci, Česi,
Albanci, Makedonci i Rusini.
Uskrs je jedan od najvećih kršćanskih
blagdana, te se mnogi tradicionalni
narodni običaji vezuju za taj praznik.
Ti običaji se razlikuju od naroda do
naroda, pa je ovo bila dobra prilika da se
međusobno, ali i široj publici prikaže dio
nacionalnog blaga. Izložene narodne
rukotvorine, predmeti i ukrasi, ljudi
u tradicionalnim nošnjama, te slani i
slatki specijaliteti stvorili su prekrasan
pred uskršnji ugođaj. Naravno najveći
interes privukle su brojne prekrasne i
različitim tehnikama ukrašene pisanice.
Š.M. A.

Mađarski kutak

Húsvéti reggeli
Na uskrsnu nedjelju, 20. travnja,
Vijeća 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 pečenoj u kruhu, osigurali je
Vijeće, a pripremu ju je uvijek agilni
tajnik Peter Sekereš, 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, prisutni su u dobrom i svečarskom raspoloženju proveli
blagdansko prijepodne.

Uz bogatu blagdansku trpezu i život se čini ljepšim

Priredbe u Mađarskom kulturnom društvu “Ady Endre”
tijekom travnja 2014.
07. svibnja, srijeda, 17:30 sati – Redovna izborna sjednica Skupštine MKD Ady Endre
11., svibnja, nedjelja, 17:00 sati – Majčin dan
24. svibnja, subota, 18:00 sati – „Rječiti svijet obiteljskih crteža – dublji informacijski sadržaj dječjih crteža”
– znanstvenopopularno predavanje u sklopu „Mađarske Tribine”; predavač: Dr. Zsuzsanna Vályi Dr. Tihanyiné,
psiholog, Fakultet zdravstvene skrbi i sociologije Sveučilišta u Segedinu.

POZIV ČLANOVIMA

IZLET U BUDIMPEŠTU

Predsjedništvo MKD „Ady Endre“ je sukladno
statutu poslalo svim članovima pismeni poziv
za izbornu skupštinu društva, ali nije na odmet
još jednom podsjetiti ih i pozvati da dođu u što
većem broju u srijedu 7. svibnja u 17:30 sati u
Martićevu 8. na redovnu izbornu skupštinu
Mađarskog kulturnog društva „Ady Endre“

Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada
Zagreba 31. svibnja i 1. lipnja organizira dvodnevno
studijsko putovanje u Budimpeštu.
Cijena do zaključenja lista nije bila poznata.
Svi zainteresirani, detaljnije obavijesti mogu
dobiti od tajnika vijeća Petera Sekereša pozivom na
telefon 098/484-474 ili upitom na e-mail: iroda@
zg-magyar.hr

Uskršnji sajam
MKD „Ady Endre“ je po treći put za redom organiziralo je uskršnji sajam. To je iznova bila dobra prigoda za prezentaciju
i kupnju prigodnih uskršnjih rukotvorina i delicija koje su izradile članice i članovi društva. Sajam je otvorila predsjednica
MKD-a Marijana Selman, a zatim je mješoviti pjevački zbor i članovi dramske sekcije priredio prigodan program. Cjelokupni
prihod doniran je MKD-u, kao mali doprinos za još bolji i uspješniji rad Mađarskog kulturnog društva

Na sajmu osim uskršnjih ukras i rukotvorina,
bilo je i prigodnih delicije

Na sajmu osim prigodnih delicija, bilo je i uskršnjih ukras i
rukotvorina
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