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Podvijena repa nećemo postići ništa
Mađarska je radikalnim sredstvima postigla značajne uspjehe u protekle 4 godine –
izjavio je premijer Viktor Orban na susretu s veleposlanicima Mađarske. Na skupu govorio
je i Tibor Navracsics, ministar vanjskih poslova. Ovakav sastanak saziva se uvijek krajem
ljeta, a na njemu ministri i državni tajnici usklađuju stavove s voditeljima diplomatskih
izaslanstava. Premijer Orban je govorio u svezi Rusije, otvaranja prema istoku, kao i o tome,
da se Mađarsku ne smije potisnuti na margine.
Ministar Navracsics se u svom
uvodnom govoru osvrnuo na to,
da se ovogodišnji skup razlikuje
od prijašnjih, jer je od proteklog
sastanka izabrana nova mađarska
vlada i novi EU parlament, a i MVP
je promijenilo ime u Ministarstvo
vanjske trgovine i vanjskih poslova,
što i ukazuje na to da je primarna
zadaća veleposlanika oživljavanje
gospodarskih veza, a ne više
tradicionalna diplomacija. Velika je
novost u međunarnoj politici, što
je rat u Ukrajini. Time je i završilo
razdoblje, kada je mir vladao kod
svih mađarskih susjeda. „Mučimo se
s pomutnjom obilja” – tim riječima
je započeo Viktor Orbán svoj govor,
ukazujući istovremeno na promjene
u vanjskoj politici i na proširenu
ulogu navedenog ministarstva.
Rekao je da Navracsicsa pozovu
na one frontove, gdje su potrebne
strukturalne promjene, sadašnja mu
je uloga „stvaranja vanjskopolitičke
mreže”. Orban se zahvalio ministru
Navracsicsa , da je restrukturiranje
proveo u odgovarajućem tempu,
te naglasio da mu je namijenio i
važnu uloga, da kao mađarski EU
povjerenik zastupa mađarske interese u Europskoj Komisiji. Istako je,
da ozbiljne promjene treba provesti,
kada čovjek dobiva potporu, te
da: „Smjer treba nastaviti, ali se
pruža golema mogućnost da se

optimalizira organizacijski sustav
upravljanja državom.”
„Promjena vlade u političkom
smislu nije donijela promjene u
vladi, ali u državnoj upravi jeste, i
to ne slučajno, već kao dio dobro
promišljene državne reforme”
– rekao je Orban, naglasivši da i
promjena imena ministarstva to
održava. Te dodao: „Diplomacija i
vanjska politika nije izgubila klasičnu
ljepotu, ali živimo u gospodarskom
svijetu, Mađarska je izvorno
orijentirana zemlja, pa iz toga
logično slijedi i to, što je zadaća onih
koji u inozemstvu zastupaju našu
državnu i njene interese.”
Orban je protekli četverogodišnji
ciklus ocijenio uspješnim, a posebno
se osvrnuo na „bravuru” kojom se
uspjelo ukrotiti deficit državnog
proračuna „istina, uz radikalne
mjere”- naglasio je. Govorio je i o
tome, da će Mađarska ući u krug
najbrže rastućih država u EU, pa će
tako ostvariti politička stabilnost,
nastavak reformi i gospodarski
napredak. „Nemojte zauzimati
obrambene stavove, mađarska
će pozicija obraniti sam sebe. Ako
izgovaraju negativne brojeve bilo
gdje u svijetu, to nešto govori
samo po sebi” – rekao je, naglasivši
da pozadina pojedinih akcijskih
planova koja su izvor mađarskih
uspjeha, nije javna, pa stoga „ i ne

uživa javno deklariranu podršku
naših zapadnih saveznika”. Glede
savezničke politike posebno se
osvrnuo na države koje su van
sustava zapadnog saveza.
Od
veleposlanika
zatražio
je da iskoriste svaku prigodu,
kako bi privukli investitore u
Mađarsku. Orban u malim i
srednjim poduzetnicima vidi zalog
gospodarskog uspjeha, te je ukazao
na cilj, otvaranje novi 10 tisuća
takvih subjekata u budućnosti, uz
izjavu: „vanjskim poslovima su uz
ovu zadaću osigurana i sredstva za
to.” Veleposlanicima u zemljama
van EU rekao je: „ nije ispravno da
mađarski izvoz ovisi isključivo o
jednom tržištu (EU-tržištu), pa je
dugoročno nužno, da se 50-55 %
izvoza ostvaruje sa zemljama van
Europske unije.
(Index.hu)

VAŽNO!
Pozivamo roditelje djece,
učenika osnovnih i srednjih
škola, da iskoriste priliku i upišu
svoju djecu u nastavne grupe za
njegovanje materinjeg jezika,
gdje će moći produbiti svoje
znanje ili naučiti mađarski jezik.
Detaljnije informacije mogu se
dobiti od tajnika Vijeća.

Godišnji susret članova MKD-a
U Zagrebu se okupili
nekadašnji
studenti
iz
Vojvodine na ovogodišnjem
susretu bivših i sadašnjih
članova MKD „Ady Endre”
I ove je godine Mađarsko kulturno
društvo „Ady Endre” organiziralo
godišnji susret bivših i sadašnjih
članova. Ova manifestacija održana je
u subotu 7. i nedjelju 8. srpnja 2014.
godine u sjedištu MKD „Ady Endre”
(Zagreb, Martićeva 8).
Susret je započeo u subotu
otvaranjem
foto-izložbe
pod
naslovom „Naša svakodnevica”,
nakon kojeg je održan kratak prigodni Mješoviti zbor izveo kratki program predstavio bivšim i sadašnjim članovima
kulturni program.
Druženje
se
nastavilo
na
zajedničkoj svečanoj večeri, na kojoj
su većinom posluživana jela koja su
pripremili sadašnji aktivni članovi,
a sukladno običaju večer je završila
zajedničkim pjevanjem uz klavirsku
pratnju, legendarnog Dénesa Barne.
U nedjelju 8. srpnja služena je
sveta misa na mađarskom jeziku za
sve preminule članove MKD „Ady
Endre” i članove njihovih obitelji u
crkvi Svetog Marka.
Nakon nedjeljne svete mise
dvodnevni susret okončan je još
jednim druženjem u prostorijama
Društva.
Gastronomski dio okupljanja je također polučio veliki uspjeh

„Tárházról-házra”

Naziv je izložbe, kojom je MKD
„Ady Endre” gostovala Zaklada
za Mađare u dijaspori iz Pečuha,
s izborom eksponata iz narodne
baštine uvrštenih u zbirke „Kulturna
baština Baranje”, „Mađarske kulturne
vrijednosti”
i
„Hungaricum-i”.
Cilj ove izložbe je predstavljanje i
populariziranje informacija i znanja
o nacionalnom blagu sa područja
Baranje, svim zainteresiranim a
posebice Mađarima van granica.
Izložbu su otvorili: dr. Mária Ranogajec
Komor, predsjednica MKD-a, dr.
Béla Bokor, predsjednik Zaklada za
Mađare u dijaspori i Zoltan Balaž-Piri,
predsjednik Vijeća.

Izložbu su otvorili: dr. Mária Ranogajec Komor, predsjednica MKD-a, dr. Béla
Bokor, predsjednik Zaklade i Zoltan Balaž-Piri, predsjednik Vijeća .

Dana Sv. Ladislava u Zagrebu

U kulturnom programu nastupili su
Zsuzsanna Csányi...
O nacionalnom prazniku i ostavštini utemeljitelja nacije govorio je
Zoltan Balaž-Piri

Prigodna izložba

i László Réber

Ni ove godine nije izostao skromni domjenak

„Novi kruh”

Obavijest
Od 21. rujna nastavljaju se nedjeljne katoličke svete mise za vjernike
mađarske nacionalnosti u crkvi Sv. Marka u Zagrebu , s početkom u
8. 30 sati, a zatim sljedi uobičajeno nedjeljna druženja u Mađarskom
kulturnom društvu „Ady Endre” u Martićevoj 8., od 9:30 do 11:30.

Obavijest
Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
organizira studijsko putovanje u Vojvodinu
Putovanje će biti od petka 25. rujna poslijepodne do nedjelje 27. rujna (povratak u
večernjim satima), noćenja u Iloku i Senti, te sudjelovanje na Susretu članova MKD-a u
Kanjiži .
Cijena – 500 (petsto) kn po osobi
Cijena uključuje troškove smještaja i prehrane.
Troškove putovanja (autobusom) snosi Vijeće.
Rok prijave i uplate: Zainteresirani se mogu javiti i izvršiti uplatu najkasnije do 21. rujna
u uredu Vijeća (osobno, telefonom ili e-mailom).

POZIV
U sklopu tribina pod naslovom ”Književnici matičnih
zemalja nacionalnih manjina Grada Zagreba” koju
organizira Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina Grada Zagreba, u četvrtak 18. rujna s početkom
u 19.00 sati, u prostorijama Društva hrvatskih književnika
(Trg bana Jelačića 7/1), održati će se književna večer o
Ferencu Fejtőu.
Predavači će biti István Ladányi povjesničar
književnosti iz Veszprema s temom: Oblici razumijevanja/
interpretacije u memoarima Ferenca Fejtőa iz 1985.
(François Fejtő: Od Budimpešte do Pariza preko
Zagreba. Prevela Melita Wolf. Nakladni zavod Matice
hrvatske, Zagreb, 1989.) i dr.sc. Franciška ĆurkovićMajor, docent na Katedri za hungarologiju Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , s predavanjem: „Fejtő
Ferenc u Zagrebu „. Ulaz slobodan.

KONCERT
U sklopu Festivala suvremene zborske glazbe
u petak, 26. rujna s početkom u 20 sati
u Muzeju za umjetnost i obrt (Trg maršala Tita 10)
nastupa Vokalni ansambl Slobodni glasovi
(Szabad Hangok) pod vodstvom Laure Antal ,
u subotu 27. rujna s početkom 21 sat
u crkvi Sv. Marka
nastupaVokalni ansambl Ars Nova
pod vodstvom Katalin Kiss.
Pomoć gostovanju glazbenika iz Budimpešte
dalo je i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada
Zagreba, koje ovim putem poziva sve ljubitelje
zborske glazbe da svojim dolaskom na spomenute
koncerte daju potporu kako festivalu tako i
gostujućim umjetnicima iz Mađarske
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