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U spomen sv. Ladislava
Na otvaranju izložbe povodom
spomen-godine svetog Ladislava
pod naslovom „Čistom vjerom,
čvrstom
rukom”
ravnatelj
Mađarskog Instituta u Zagrebu
dr. Dinko Šokčević održao je
pozdravni govor, a zatim su
mađarski državni tajnik za
nacionalnu politiku Árpád János Potápi i državna tajnica u
hrvatskom Ministarstvu vanjskih
i europskih poslova Zdravka Bušić
održali svečane govore. Árpád
János Potápi je u svom govoru
prigodom otvorenja izložbe
naglasio da najvažnije stanice
životnog puta svetog Ladislava
označavaju onaj okvir i prostor u
kojem je živio i razmišljao: rođen
u blizini Krakova, u Zagrebu
osnovao biskupiju, umro u Nitri
(Slovačka), a konačni počinak
pronašao u Oradeji (Rumunjska).
Prema
rječima
državnog
tajnika, on je bio srednjoeuropki
uzor koji je svojim viteštvom,
mudrošću, strogim ali pravednim
zakonima u doba dok je vladao
Ugarskom. „Poštovanje prema
njemu i danas povezuje Hrvate,
Poljake, Slovake i Mađare.
Kralju Ladislavu međutim nije
samo zamisao srednje Europe
bila bliska, već je u stvaranju
mađarsko-hrvatskih odnosa imao
pionirsku ulogu” – rekao je Árpád János Potápi, te dodao da je
s njim i uz njegovu pomoć počela
međusobna suradnja ovih dviju
naroda koja se nastavila više od
800 godina, za koju nema pandana
u Europi. Tijekom vladavine
Ladislava I. Arpadovića Zagreb
je postao stabilno središte ovog
područja, a hrvatsko kraljevstvo
pak najveći saveznik Ugarskom
kraljevstvu. „Od tada su i Mađari

Predsjednik Mađarske János Ader i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda
Grabar-Kitarović tijekom razgledavanja izložbe „Čistom vjerom, čvrstom rukom”

i Hrvati zajedno prošli dugačak
put. Tijekom zajedničke povijesti
mogli smo naučiti da u očuvanju
ostavštine
svetog
Ladislava
možemo računati isključivo jedni
na druge” – naglasio je državni
tajnik. Hrvatska državna tajnica
Zdravka Bušić rekla je da su
Hrvatska i Mađarska prijateljske
države, koje nastoje njegovati
najbolje moguće odnose. Dvije
države, osim brojnih zajedničkih
interesa, saveznici su u Europskoj
Uniji i NATO savezu – nadodala je.

Državna tajnica istakla je i da obje
države nastoje da u ovom dijelu
Europe vlada trajni mir i stabilnost.
Izrazila je nadu da će u narednim
godinama
ova
međusobna
suradnja biti još jača. János Ader
prije otvaranja izložbe posjetio
je Zagrebačku katedralu koja je
u neposrednoj blizini Mađarskog
Instituta, a nakon razgledavanja
izložbe održao je službene
razgovore
s
predsjednicom
Republike Hrvatske Kolindom
Grabar Kitarović.
(MTI)

U sklopu posjeta predsjednika Mađarske János Áder Hrvatskoj,
državni tajnik za nacionalnu politiku Árpád János Potápi položio je
vijenac i na zagrebački spomenik mađarskom premijeru Józsefu Antallu,
koji je prije 15 godina postavljen u glavnom gradu Hrvatske na inicijativu
lokalne mađarske zajednice i koji je jedini spomenik Józsefu Antallu
postavljen van granica Mađarske.
Državni tajnik je u svojoj izjavi za MTI naglasio kako je nakon polaganja
vijenca održao sastanak s predstavnicima zagrebačkih mađara u sjedištu
Mađarskog kulturnog društva „Ady Endre”, koje se priprema ove godine
proslaviti 85. obljetnicu svog osnivanja i kontinuiranog rada.
(MTI)

Događanja u travnju
Sređivanje situacije oko
prostora MKD-a
Robert Jankovics saborski
zastupnik mađarske nacionalne
manjine
sredinom
travnja
razgovarao je s ministrom Goranom
Marićem u svezi sređivanja stanja
sjedišta Mađarskog kulturnog
društva Ady Endre, jer ministarstvo
zaduženo za upravljanje državnom
imovinom još uvijek nije produljilo
ugovor o korištenju tog prostora.
Ministar Marić obećao je brze i
učinkovite korake glede sređivanja
stanja. Na sastanku bila je nazočna
i predsjednica MKD-a Mária
Ranogajec Komor.

Mađarska Tribina
22. travnja 2017. u Mađarskom
kulturnom društvu „Ady Endre”
održano je predavanje u sklopu
Mađarske tribine.
Ovom prigodom Ana Sekso,
hungarologinja i povijesničarka
umjetnosti, vanjska suradnica
Katedre
za
hungarologiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu predstavila je život i
djela mađarskog pjesnika i slikara
Lajosa Kassák povodom 130.
obljetnice njegovog rođenja.

Izložba Marije Kugli
U
organizaciji
Hrvatske
Paneuropske Unije i Vijeća
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba 30. ožujka u sjedištu
Hrvatske Paneurospke Unije
otvorena je izložba Marije Kugli
pod nazivom „Dvije domovine”.
Izložbu su otvorili akademik Mislav
Ježić, predsjednik i prof. Nevenka
Nekić, dopredsjednica HPEU-a
te Zoltan Balaž-Piri, predsjednik
Koordinacije vijeća i predstavnika
mađarske nacionalne manjine u
Republici Hrvatskoj.

Uskršnje priredbe
Uskršnji doručak
I ove godine su na Uskršnji
ponedjeljak 17. travnja Vijeće
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba i Mađarsko
kulturno društvo „Ady Endre”
organizirali već tradicionalni
uskršnji doručak za pripadnike
mađarske zajednice u Zagrebu.
Blagdanski doručak, šunku u kruhu
i kuhana jaja osiguralo je Vijeće
a delicije ostali članovi Društva.
Očuvanje tradicije u praksi može
biti vrlo ugodno, jer pored bogate
trpeze i život se čini ljepšim.

Uskršnje pisanice i
običaji
Na izložbi u Hrvatskoj kući
„Materina
priča”
mađarsku
ncionalnu manjinu zastupalo je
MKD „Ady Endre”. Na toj izložbi
je 10 zagrebačkih nacionalih
manjina predstavilo svoje običaje
ukrašavanja uskršnjih pisanica.
Na mađarskom dijelu izložbe
mogle su se vidjeti pisanice
izrađene
raznim
tehnikama,
kao što su: risanje, oslikavanje,
graviranje i preslikavanje. Izložbu
pisanica otvorio je osobno
gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

Izložba pisanica u
Velikoj Gorici
Početkom travnja 10 nacionalih
manjina Zagrebačke županije
i Grada Zagreba predstavili su
svoje uskršnje običaje u Pučkom
otvorenom učilištu u Velikoj
Gorici.
Ovo je drugi put da nacionalne
manjine
priređuju
izložbu
pisanica u Zagrebačkoj županiji.
Zagrebački Mađari su i ovom
prilikom sudjelovali u izložbi
zahvaljujući članovima MKK „Ady
Endre”.

Priredbe u Mađarskom
kulturnom društvu “Ady Endre”

Nedjelja, 7. svibnja u 8:45 sati:

Uobičajena katolička misa za mađarske
vjernike u crkvi sv. Marka, nastupit će zbor
Vocapella iz Pečuha, koji svoj koncert nastavlja
nakon mise u MKD „Ady Endre”..

Nedjelja, 7. svibnja u 17:00 sati:
Proslava majčina dana u MKD-u.

Nedjelja, 14. svibnja u 10 sati:
DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA
ZAGREBA na Zrinjevcu. 18 nacionalnih manjina
predstavit će se sugrađanima u naljepšem
zagrebačkom parku, smotrom svojih nacionalnih
nošnji i delicijama uz tradicionalne narodne
plesove i glazbu. Mađarska manjina će ove
godine prikazati pripremu fišpaprikaša, koji će se
oko podneva besplatno podjeliti posjetitocima.

Subota, 20. svibnja u 18 sati:
Mađarska tribina u u MKD-u. Predavač: Dr. sc.
József Petrik, redoviti profesor na Farmaceutskobiokemijskom fakultetu sveučičišta u Zagrebu,
naslov predavanja: „Ciljana dijagnostika i ciljana
terapija u onkologiji”

Nedjelja, 21. svibnja u 12 sati:

Obiteljsko druženje na Bundek uz roštilj.

Obavijest o proslavi
85. obljetnice
Mađarskog kulturnog društva

Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre” ove
godine slavi 85. obljetnicu svoga osnutka. Serijal
manifestacija će se održati između 2. i 4. lipnja
2017. godine kako slijedi:
Petak, 2 lipnja
19:00 sati – Svečana akademija u sjedištu MKD
„Ady Endre” (Zagreb, Martićeva 8)
Subota, 3. lipnja
12:00 sati – Kulturni program u Gradskom
kazalište Kerempuh – Scena Vidra (Zagreb,
Draškovićeva 80)
19:00 sati – Svečana večera u Hotel International
(Zagreb, Miramarska 24.) Ulaznica: 150,00 kuna
Nedjelja, 4. lipnja
08:45 sati – Sveta misa na mađarskom u crkvi Sv.
Marka (Zagreb, Trg Sv. Marka)
09:30 sati – Prijepodnevno druženje u sjedištu
MKD „Ady Endre” (Zágráb, Martićeva 8)
Detaljne informacije možete zatražiti petkom
između 17 i 19 sati na broj telefona 4813587, ili
e-mailom na adresu ady-endre@inet.hr.
.

STUDIJSKU PUTOVANJE U MAĐARSKU
26.-27.-28. svibnja EGER

Polazak u petak 26. svibnja u 14 sati sa parkiralištaiza Cibonina tornja
oko 21:00 dolazak u Eger, večera (u blizini smještaja)
Subota, 27. svibnja : zgledavanje znamenitosti Egera i dvoca Diósgyőr
Nedjelja, 28. svibnja: u 8:30 polazak iz Egera, zaustavljanje na Kékestető-u, u
Gyöngyösu i Gödöllőu
oko 22:00 – dolazak u Zagreb
Participacija : 500 (petsto) kn, članovi MKD „Ady Endre” imaju 40% popusta.
Participacija pokriva 2 noćenja i i 2 večere. Ostale troškove (autobus, 2 ručka i ulaznice)
pokriva Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.
Rok za prijavu i upatu. 21. svibanj 2017.
Uređuje: Rokuš Kalapiš, prijevod na hrvatski: Peter Sekereš i Ana Sekereš Rukavina
Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Vodovodna 15, Zagreb tel: 098/484974 fax: 3777-164 mail: iroda.zg.magyar@gmail.com OIB:37946763892
FACEBOOK: Magyarok Zágrábban - Mađari u Zagrebu

Izlazi jednom mjesečno u 900 primjeraka

