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Polaganje vijenaca na spomenik Józséfu Antallu

Zagrebački Mađari i ove su godine položili vijenac kod spomenika Józséf Antalla

Kod spomenika prigodni govor održali su veleposlanik Józséf Magyar i tajnik Vijeća 
Peter Sekereš

19. travnja po trinaesti put 
okupili su se zagrebački Mađari kod 
Antallovog spomenika. Predstavnici 
zagrebačkih mađarskih udruga i 
mađarskog Veleposlanstva zajedno 
su odali počast kod poprsja prvog 
mađarskog premijera nakon 
demokratskih promjena, koje je 
2002. godine postavljeno u ulici 
koja nosi njegovo ime. 

Józséf Antall, premijer 
izabran na prvim slobodnim 
demokratskim izborima, do smrti 
je radio na prijateljstvu između 
hrvatskog i mađarskog naroda, 
na unaprijeđeniju odnosa između 
dvije države, a izuzetnu ulogu imao 
je tijekom razdoblja stvaranja 
neovisne hrvatske države kako 
bi Zagreb dobio humanitarnu i 
diplomatsku podršku. On je bio 
prvi predsjednik mađarske vlade 
koji je izjavio da se: „U duši smatra 
premijerom 15 milijuna Mađara“, 
što je izazvalo veliku buru.

U glavnom gradu Hrvatske jedna 
od ulica nosi njegovo ime, a 2002. 
godine postavljen je i spomenik 
s njegovim poprsjem kojeg su 
zajedno svečano otkrili predsjednici 
Mađarske i Hrvatske, Ferenc Mádl 
i Stjepan Mesić. Na svečanom 
otkrivanju poprsja kojeg je izradio 
László Marton bili su nazočni i  
udovica i sin Józséf Antall. Od tada 
svake godine na obljetnicu njegovog 
rođenja zagrebački Mađari upriličuju 
prigodno polaganje vijenaca.

Okupljenima su se obratili 
mađarski Veleposlanik u 
Zagrebu Józséf Magyar i tajnik 
Vijeća nacionalne manjine Pe-
ter Sekereš biranim riječima, 
govoreći o pokojnom premijeru. 
Vijenac Veleposlanstva položio 
je veleposlanik Józséf Magyar, 
a vijenac zagrebačkih Mađara 
predsjednik Vijeća Zoltan Balaž-Piri. 



Dvoje zagrepčana među nagrađenima od strane MAZ-a!

Nagrađeni: prof. dr. sc. Károly Skala i prof. dr. sc. Józséf Petrik

Prisutne je pozdravila Marija Ranogajec Komor, predsjednica MKD-a

Mađarska akademija znanosti 
(MAZ) i ove godine u sklopu 
svoje skupštine organizira Fo-
rum vanjskih članova na kojoj 
se uručuju nagrade Arany János 
kao priznanje rada mađarskih 
znanstvenika koji žive i rade van 
Mađarske.

Ovogodišnju nagradu Arany Já-
nos u kategoriji iznimnih uspjeha 
u znanstvenom radu proteklih 

Mađarska akademija znanosti (MAZ) ove godine je dodijelila nagradu Arany János prof. dr. 
sc. Károlyu Skali i prof. dr. sc. Józséfu Petriku

godina dodjeljena je prof. dr. 
sc. Károlyu Skali za rezultate na 
području eScience tehnologije i 
podijeljenih računalnih sustava, 
čime je obogatio i mađarsku i 
međunarodnu znanost, a prof. 
dr. sc. Józséf Petrik za posebne 
zasluge unaprijeđenija mađarske 
znanosti i djelovanja manjinskih 
zajednica koje je ostvario uz 
svoj obrazovni i istraživački rad 

nagrađen je plaketom Arany Já-
nos.

Čestitamo obojici nagrađenih, 
koji su aktivni članovi zagrebačke 
mađarske zajednice. Detaljnije 
izvješće o radu nagrađenih, 
njihovoj ulozi u mađarskoj 
manjinskoj zajednici i o predaji 
priznanja moći ćemo objaviti 
nakon svibanjske skupštine. 

RKM

Mađarska tribina u Mađarskom institutu
11. travnja 2015. godine 

Društvo mađarskih znanstvenika 
i umjetnika u Hrvatskoj u suradnji 
s MKD „Ady Endre” i Vijećem  
mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba organiziralo je 
predavanje  u sklopu Mađarske 
Tribine.

Domaćin priredbe pod 
naslovom „Večer László Nagya i 
Dan mađarske književnosti” bio 
je Mađarski institut u Zagrebu, a 
u sklopu predavanja Jolán Mann, 
suradnice Katedre za hungarologiju 
Filozofskog fakulteta nastupili su i 
članovi kazališne sekcije MKD „Ady 
Endre”.                                         



Gosti iz Baranje u Češkom domu

Uskršn j i  d oru čak  u  MKD

Omladinska folklorna skupina 
“Talicska” i sastav „Triliom“ 
mađarske omladinske udruge 
„Hercegszőlősi Mihály” 27. ožujka 
održali su zajednički program 
u Češkom domu u Zagrebu. U 
organizaciji programa i ugošćivanju 
gostiju aktivno su učestvovali 
i članovi Mađarskog kulturnog 
društva „Ady Endre“.

 Talicska i Trilium su zagrebačkoj 
publici u svom programu 
predstavili narodne plesove i 
pjesme iz različitih mađarskih 
povijesnih predjela, a nazočni su se 
posebno obradovali domoljubnim 
melodijama. 

Na uskršnju nedjelju, 5. travnja Vijeće  mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba i Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre“ i 
ove su godine organizirali sada već tradicionalni uskršnji doručak za članove mađarske manjinske zajednice. Najvažniji sastojak 
tradicionalnog uskršnjeg doručka, šunku pečenu u kruhu, koje je osiguralo Vijeće i ove godine je ispekao uvijek agilni tajnik 
Vijeća Peter Sekereš. Ostale delicije priredili su spretne ruke članova Društva. Čuvanje tradicije u praksi može biti i vrlo ugodna 
zabava, jer uz bogat stol i život se čini ljepšim. Nazočni su uskršnje nedjeljno prijepodne proveli u ugodnoj svečarskoj atmosferi. 



Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Uređuje: Rokuš Kalapiš,  prijevod na hrvatski: Peter Sekereš

Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974 fax: 3777-164   mail: iroda@zg-magyar.hr  OIB:37946763892 
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Nedjelja, 10. svibnja 2015., u 17:00 sati

Priredbe u MKD “Ady Endre” 
svibanj 2015.

OBAVIJEST
Velika je vjerojatnost da će Vlada izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih 
manjina raspisati za 31. svibanj. Pravo glasa imaju pripadnici nacionalnih manjina 
sa navršenih 18 godina života, čije se stalno prebivalište nalazi na područjima za 
koja su raspisani izbori i koji se nalaze na popisima birača. Građani imaju pravo 
provjeriti svoje podatke u popisima birača. Pozivamo sve pripadnike mađarske 
nacionalne manjine u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji da provjere, da li 
su upisani kao Mađari u biračke spiskove. To se može učiniti do 14. dana prije 

izbora putem interneta ili osobno u nadležnom uredu za opću upravu. Vijeće mađarske nacionalne 
manjine Grada Zagreba moli sve pripadnike mađarske manjine da izvrše provjeru svojih podataka, 
posebno ako su nedavno navršili 18. godinu života ili su se nedavno doselili u Zagreb, odnosno 
Zagrebačku županiju. Ujedno skrećemo pažnju, da se svi koji su u mogućnosti odazovu na izbore i 
time povećaju legitimitet budućih predstavnika.

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba organizira studijsko putovanje u 
Mađarsku. 

POLAZAK – u subotu 23. svibnja, u 7:30 iza 
Ciboninog tornja (Andrašecova ulica)

Plan putovanja :  
Subota, 23. svibnja 2015. : 
– 7:30 polazak iz Zagreba, dolazak u Sümeg 

(oko 10:30, uz jedno zaustavljanje)
– 10:30-12:30 Sümeg – posjet dvorcu, razgled 

grada
– 12:30 –14:00 ručak, polazak za Hévíz
– 15:00 – dolazak na smještaj
– 16:00 – kupalište Hévíz (kupanje 16:30-18:30)
– 19:30 – razgled grada, večera
– spavanje (u 2-, 3- ili 4-krevetnim sobama, u dva 

privatna pansiona)

31

Majčin dan
Subota, 16. svibnja 2015., u 18:00 sati

„Položaj i izgledi mađarskog šumarstva u pogledu klimatskih promjena – značaj i potreba 
istraživanja u šumarstvu”

znanstveno-popularno predavanje u okviru „Mađarske tribine”..
Predavač: Dr. Führer Ernő, profesor na Zapadno-mađarskom Sveučilištu. 

Mjesto:  MKD „Ady Endre „ (Martićeva 8., Zagreb)

Nedjelja, 24. svibnja 2015.  : 
– 7:30 – doručak
– 8:15 –polazak za Keszthely
– 9:00-10:00 – sveta misa kod karmelićana (misu 

služi vlč. János Rajk)
– 10:30-13:00 – razgled dvorca Festetich
– 13:00 – 16:00 razgled grada, slobodni program 

na obali Balatona
– 16:30 –polazak za Zagreb, 
Povratak u nedjelju 24. svibnja 2015. oko 19 sati 
CIJENA  –   250 (dvjesto pedeset) kn 
U cijenu je uključen prijevoz (autobusom), 

smještaj, prehrana (ručak, večera, doručak), te 
troškovi ulaznica. 

Zainteresirani se mogu javiti do 17. svibnja u 
uredu Vijeća (osobno, telefonom ili e-mailom) 
tajniku Peteru Sekerešu

Studijsko putovanje u Mađarsku 23.-24. svibnja 


