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15. ožujak u Zagrebu
Slično
kao
i
početak
mađarske revolucije u Pešti
1848. i obilježavanje njene
obljetnice u Zagrebu započeo
je na ulici ispred spomen ploče
Sándoru Petőfiju prigodnim
govorom
i
polaganjem
vijenaca. Spomen ploča koju
je Budimpešta darovala Gradu
Zagrebu, postavljena je 1996. na
inicijativu Mađarskog kulturnog
društva „Ady Endre”.
„Ploča koja nas podsjeća
na boravak Sándoru Petőfiju
u Zagrebu, za nas ujedno
simbolizira samu mađarsku
građansku revoluciju i borbu za
slobodu 1848/49. Godine. Ovdje
se prisjećamo svih žrtava i nama
vrijednog nasljeđa te revolucije.
U današnjem svijetu mnoge
stvari nam izgledaju sasvim
prirodno. Na primjer, činjenica
da živimo u demokraciji, ili da
svatko ima pravo glasa. Ponekad
zaboravljamo da to nije uvijek
bilo tako. Moramo čuvati naša
prava i njihovu provedbu, jer
to je dragocjeno blago, koje su
naši preci izborili za nas po cijeni
od osobnog žrtvovanja. Ni mi
nesmijemo žaliti rada i truda
kako bi to nasljeđe sačuvali” –
tim riječima je Marijana Selman
u ime zagrebačkih Mađara
pozdravila okupljene povodom
15.
ožujaka,
mađarskog
nacionalnog praznika.
Neposredno prije polaganja
vijenaca članica Odreda izviđača
„Zrínyi Miklós”, Nina Balaž-Piri

Nakon svečanosti i polaganja
pročitala je pjesmu Katalin Márvijenaca
u
Vlaškoj
ulici
kus: „Na 15. ožujak”-re“.
Veleposlanstvo
Mađarske
je
U ime Mađarske Vlade

Izaslanstvo Koordinacije mađarske nacionalne manjine u RH

vijenac je položio Péter Szilágyi, zamjenik državnog tajnika
za nacionalnu politiku, a u
ime Veleposlanstva Mađarske
veleposlanik József Magyar.
Vijence su još položili Robert
Jankovics,
saborski
zastupnik mađarske nacionalne
manjine,
Zoltan
Balaž-Piri,
predsjednik
Koordinacije
vijeća i predstavnika mađarske
nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj,
Nándor Csapó,
predsjednik Foruma mađarskih
pedagoga u Hrvatskoj, Éva Viola u ime riječkih Mađara, te u
ime zagrebačkih Mađara čelnici
mađarskih udruga.

za uzvanike upriličio svečani
prijem u Mađarskom Institutu u
Zagrebu.
Na prijemu mješoviti pjevački
zbor MKD „Ady Endre” otpjevao
je hrvatsku i mađarsku himnu, te
Svečanu pjesmu (Szózat).

!

21.
travnja
s početkom u
19:30 sati ponovo
Plesna večer u
Češkom domu
(Šubićeva 20.)

Zasjedala Koordinacija
Prije godinu dana, točnije 11.
ožujka je osnovana Koordinacija
vijeća i predstavnika mađarske
nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj.
Na sam dan mađarskog
nacionalnog blagdana, 15. ožujka,
te na 1. godišnjicu osnutka
Koordinacije, u Zagrebu je
održana 3. sjednica Koordincije.
Prije godinu dana, Koordinaciju
su onovali 2 županijska Vijeća
i 4 županijska Predstavnika,
dok ju danas čine 3 Vijeća i 5
Predstavnika (od mogućih 5 Vijeća
i 7 Predstavnika).
Na
sjednici
Koordinacije
su između ostalog raspravili i
trenutnu situaciju mađarske
zajednice u Hrvatskoj. Nakon
sjednice članovi Koordinacije su
se pridružili svečanosti polaganja
vijenaca kod spomen ploče
Sándoru Petőfiju.
Sjednicu Koordinacije je vodio
Zoltan Balaž-Piri, predsjednik

Koordinacije
i
predsjednik
zagrebačkog Vijeća. Od članova
nazočili su sjednici Šipoš Živić

Imbro
Berkes,
Predstavnik
mađarske nacionlne manjine
Zagrebačke županije te Ivan Var-

Tunde, predsjednica Vijeća mađ.
nac. manjine Osječko Baranjske
županije, Eva Viola, Predstavnica
mađ. nac. manjine PrimorskoGoranske županije, AnikoTripolski,
Predstavnica mađ. nac. manjine
Splitsko-Dalmatinske
županije,

ga, Predstavnik mađ. nac. manjine
Sisačko-Moslavačke
županije.
Sjednici je nazočio još i Peter
Palađi, Predstavnik mađ. nac.
manjine Istarske županije, koji se
još nije pridružio Koordinaciji.
Zoltan Balaž-Piri

Predstavljeni Mađarsko-hrvatski i
Hrvatsko-mađarski rječnik

U Mađarskom institutu u
Zagrebu 8. ožujka 2017. u 12
i 30 sati održana je svečana
promocija Mađarsko-hrvatskog
rječnika i Hrvatsko-mađarskog
rječnika. Promociju su otvorili
u ime ministra znanosti i
obrazovanja Pave Barišića,
pomoćnik ministra znanosti i
obrazovanja Tomislav Sokol
i pomoćnik ministra iz Ureda
premijera Mađarske Csaba Latorcai.
Rječnike su predstavili autori
i urednici. Iz više aspekata
potrebiti riječnici su nakon
desetljeća izrade ugledali svjetlo
dana u Zagrebu i Budimpešti.

Radionica za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina
Tijekom veljače organiziran je
seminar za članovi Koordinacije
vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina Grada Zagreba Na
dvijema trodnevnim edukativnim
radionicama sudionici su imali dva
treninga; prvi se odnosi na jačanje
kapaciteta VPNM-a za praćenje
provedbe Ustavnog zakona i
obuku trenera, a drugi je bio
posvećen jačanju savjetodavnih
kapaciteta VPNM-a i aktivnom
sudjelovanju u lokalnom razvoju.
Kao
pozitivan
primjer
predstavljena
je
suradnja
Koordinacije vijeća i predstavnika
nacionalnih
manjina
Grada
Zagreba
sa
Sektorom
za
promicanje ljudskih prava, civilno
društvo i nacionalne manjine
Grada Zagreba.

Obiteljsko druženje
Nekoliko dana prije službenog
početka proljeća, 19. ožujka,
održano je novo obiteljsko
druženje na Bundeku. Ovom
obiteljskom programu i vrijeme je
pogodovalo, s obzirom na to kako
oblačno vrijeme tijekom jutra
ubrzo je zamijenilo sunce. Nakon
zime svakom djetetu je najveća
sreća igrati se vani u prirodi, a to
je još ljepše ako to mogu učiniti
u društvu svojih dragih prijatelja.
Ovom
obiteljskom
druženju
odazvalo se pedesetak Mađara iz
Zagreba.
Tijekom
ovog
sunčanog
prijepodneva nismo zaboravili
ni na očeve, kojima su prisutni
čestitali međunarodni dan očeva .
S obzirom na to da se obiteljska
druženja održavaju svaki treći
vikend u mjesecu, a taj datum
u travnju pada na sam Uskrs,
naredno obiteljsko druženje
organizirat će se 22. ili 23. travnja,
na koje srdačno očekujemo sve
mađarske obitelji koje žive u
Zagrebu, ali i šire.
BARICS Renáta

Priredbe u Mađarskom
kulturnom društvu “Ady Endre”
Subota, 8. travnja, 19 sati:

Subota, 22. travnja, 18 sati:

Hrvatska Paneuropska Unija i Vijeće mađarske
nacionalne manjine Grada Zagreba zajednički
organiziraju izložbu slika Marije Kugli pod naslovom
„Dvije domovine” 30. ožujka u 18 sati u sjedištu
HPEU (Jurišićeva 1a/1) Izložba će se moći razgledati
do kraja travnja radnim danom od 9-13 sati.

Učenica 3.m dvojezičnog razreda OŠ Ivana Gundulića
iz Zagreba, Ilona Kulenović je na natjecanju izražajnog
pripovijedanja mađarskih narodnih bajki koje se održalo u
Lugu osvojila 1.mjesto u kategoriji 3-4 razreda.

Uskršnji sajam. Sa štovanjem umoljavamo
Mađarska tribina: „Lajos Kassák pisac i
drage članove da donesu slane ili slatke kolače koje slikar” predavanje Ane Sekso hungarologinje i
su sami pripremili i time doprinesu tradicionalno povjesničarke umjetnosti, suradnice na Katedri za
ugodnom ugošćavanju.
hungarologiju Sveučilišta u Zagrebu. U programu
Ponedjeljak, 17. travnja, 10 sati: povodom 130. obljetnice rođenja i 50. obljetnice Lajosa Kassáka, nastupa kazališna sekcija MKD-a.
Uskršnji doručak u organizaciji Vijeća.
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Sretan Uskrs zeli Vam Vijece madarske
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
FACEBOOK: Magyarok Zágrábban - Mađari u Zagrebu

Izlazi jednom mjesečno u 900 primjeraka

