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Ponovo smo stigli do prekretnice naše povijesti
„„Sada se odlučuje da li će narodi u Europi vratiti političko upravljanje svojim
nacionalnim politikama od europskih birokrata povezanih s gospodarskim elitama.
Sada se odlučuje da li ćemo uspjeti ponovo steći svoju sjajnu Europu iz razdoblja prije
multikulturalizma.” – istaknuo je premijer Viktor Orbán u svom svečanom govoru

„Ako nestane slobode, ako
nestane nacionalne neovisnosti
i mi sami ćemo nestati” – kazao
je Viktor Orbán, na nacionalni
praznik 23. listopada u Budimpešti,
pred muzejom Terora ispred oko
10.000 okupljenih unatoč kišnom
vremenu. Predsjednik mađarske
Vlade dodao je: „...revolucija
je bila nacionalna revolucija, ali
to tadašnje zapadne sile nisu
razumijele. Nisu shvatile da se
mi borimo, jer smo bezgranično
privrženi svojoj kulturi, svojem
životnom stilu i ne želimo se
rastočiti u talionici naroda.”
Naglasio je: „... želimo da drugi
poštuju tko smo i što smo, jer
smo mi Mađari tijekom tisuću
godina branili granice Europe
i borili se za svoju nacionalnu
samostalnost.”
Premijer
je

istakao da su probleme u XX.
stoljeću stvorila vojna carstva, a
sada se valom globalizacije rađaju
financijska carstva. Zato prema
riječima Viktora Orbána: „...
nakon tri desetljeća iznova prijeti
opasnost za sve što smatramo
Mađarskom i mađarskim načinom
života. Nakon stjecanja slobode
1990. godine ponovo smo stigli
do prekretnice u našoj povijesti”.
Po mišljenu Orbana, sada
je svaki od izbora u Europi
sudbonosan. „Sada se odlučuje
da li će narodi u Europi vratiti
političko upravljanje svojim
nacionalnim
politikama
od
europskih birokrata povezanih
s
gospodarskim
elitama.
Sada se odlučuje, da li ćemo
uspjeti ponovo steći svoju
sjajnu Europu iz razdoblja prije

multikulturalizma.” – istakao je
premijer i dodao: „ Željeli smo
vjerovati da se nikad više ne
može ponoviti izopačena ideja
komunista, da umjesto Mađara
stvore „homo sovjeticusa”, ali
globalističke snage nadiru na
vrata i svesrdno rade na tome da
umjesto Mađara sada oblikuju
„homo brüsszelicusa.”
Premijer je izrazio mišljenje
da je financijsko spekulativno
carstvo natovarilo na vrat Europe najnoviju seobu naroda,
milijune migranata i invaziju novih
useljenika u Europu te da su oni
izradili plan kojim bi željeli Europu
pretvoriti u mješoviti kontinent,
a budući da je Srednja Europa
zona bez migracija, ovdje se
usredotočuje borba za europsku
budućnost.
Prema
riječima
Viktora Orbána: „Mnogi još uvijek
misle da je to nemoguće, ali mnogi
su i 1956. i 1988. odnosno i prije
2010. vjerovali da promjene nisu
moguće. Ali moguće je! Migracija
se može zaustaviti, globalizacija
se može držati pod kontrolom,
Brüsszel se može zauzdati, plan
financijskih spekulanata može
se sabotirati, a na suludu ideju o
Sjedinjenim europskim državama
može se navući luđačka košulja.”
– naglasio je i dodao: „ Za to treba
samo da se u Srednjoj Europi
udruže Poljaci, Česi, Slovaci,
Rumunji i Mađari.
MTI

Prisjetili smo se 1956-e

U Zagrebu 21. listopada u
Mađarskom kulturnom društvu
„Ady Endre” prisjećali su se
revolucije 1956. Program pod
nazivom „Nisi sam, s tobom pate
milijuni” priredio je MKD „Ady
Endre” povodom 61. obljetnice
mađarske revolucije i borbe za
slobodu 1956. godine.
U sklopu priredbe nastupili
su članovi kazališne i glazbene
sekcije
društva,
odnosno
mješoviti pjevački zbor MKD
„Ady Endre”. Na obilježavanju
obljetnice nazočila je i gđa.
Anita Györei, prva savjetnica i
stalna zamjenica veleposlanika
Mađarske u Zagrebu.
Program o ´56-oj i ove godine
je privukao veliki interes publike
te je ponovo do posljednjeg
mjesta bila popunjena velika
dvorana MKD „Ady Endre”,
a „zatvorska” predstava, po
mišljenju mnogih jedna je od
najboljih uprizorenja amaterskih
umjetnika Društva. Toliko se
svidjela nazočnima, da su na
neformalnom druženju nakon
predstave mnogi naglasili kako
bi se svakako trebalo sa njom ići
na gostovanje i u druge krajeve
Hrvatske.

Posjet vrtiću
Potočnica
Zastupnik
mađarske
nacionalne manjine u Hrvatskom
Saboru,
Robert
Jankovics
posjetio je 13. listopada DV
Potočnica u Zagrebu kao i
mađarsko odjeljenje koje već
24 godina radi u sklopu vrtića.
Ravnateljica Borka Rumiha je
upoznala zastupnika sa stanjem
nakon završenih ljetnih radova
u mađarskoj grupi, koji su
financirani sredstvima mađarske
Vlade i sa problemima oko
prijave na natječaje EU fondova
s kojima se vrtić suočava.

A Kör énekkara

A tömött nézőtér

Prekogranična
suradnja
12. listopada ravnatelj osnovne
škole Ivan Gundulić iz Zagreba
Zoran
Čorkalo,
nastavnice
u mađarsko - hrvatskom
dvojezičnom razredu i nastavi
njegovanja mađarskog jezika
iz iste škole, kao i predsjednik
Vijeća mađarske nacionalne
manjine Grada Zagreba Zoltan
Balaž-Piri sudjelovali su na 30.
obljetnici osnovne škole „Rákóczi“ u Szerencsu u Mađarskoj.
Tom prigodom, između ostalog,
potpisani su i Sporazumi o
suradnji između Mađarskog
kulturnog društva „Ady Endre“
i osnovne škole Ivan Gundulić iz
Zagreba sa osnovnom školom
„Rákóczi “ iz Szerencsa.
Obljetnici su nazočili još i
osobni izaslanik gradonačelnika
Grada Zagreba, gospođa Katarina Milković i gradonačelnik
Podgore, Ante Miličić. U sklopu
boravka u tokajskoj regiji održan
je i susret sa dogradonačelnikom
Sátoraljaújhelya, Dénesa Danka sa delegacijom iz Podgore
i Zagreba u organizaciji Vijeća
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba.

Izložba u spomen na
kralja Sv. Ladislava
U
mađarskom
gradu
Székesfehérváru dana 7. listopada
otvorena je izložba radova
pristiglih na natječaj pod nazivom „
U čast svetog Ladislava kralja“, čiji
su organizatori Hrvatska manjinska
samouprava
Székesfehérvára,
Vjeronaučni i kulturni dom sv.
Stjepan, MKD „Ady Endre“
iz Zagreba i Vijeće mađarske
nacionalne manjine . Na izložbi
su izloženi likovni radovi pristigli
na raspisani natječaj iz Mađarske
i susjednih država. Iz Hrvatske je
pristigao 21 uradak, od kojih su 3
nagrađena. Ova će izložba tijekom
studenog biti izložena u MKD-u
„Ady Endre“.

Događanja u MKD “Ady Endre”
u studenom 2017.
Nedjelja, 5. studenog u 9:30 sati – Sjećanje na preminule članove Društva
Subota, 25. studenog u 18:00 sati – Večer Zoltána Kodálya, u povodu 135. obljetnice rođenja
i 50. obljetnice smrti mađarskog sakupljača narodnih pjesama i skladatelja svjetskog glasa.
U programu sudjeluju članovi glazbene sekcije i mješoviti zbor MKD-a.

NEDJELJNE
SVETE MISE
5. studenog s početkom
u 8:45 sati u crkvi sv. Marka
održat će se misa zadužnica za
sve preminule članove MKD-a
„Ady Endre” koju služi župnik
Vladimir Magdić.
26. studenog s početkom u
8:45 sati u crkvi sv. Marka održat
će se misa na mađarskom jeziku
članove MKD-a „Ady Endre”
koju služi prior remetskoga
samostana o. Stjepan Vidak

Forum mađarskih izviđačkih saveza
Tajnik izviđačkog odreda Mađara „Zrínyi Miklós” sudjelovao je
na jesenskoj sjednici Foruma mađarskih izviđačkih saveza, koji je
održan u Rumunjskoj u Madarašu od 6. do 8. listopada.
Sljedeća, proljetna sjednica Foruma održat će se u Zagrebu
od 4. – 6. svibnja 2018. godine u organizaciji Izviđačkog odreda
Mađara „Zrínyi Miklós” iz Zagreba.

OBAVIJEST
I ove godine se 11. sudenog
u
Zagrebu
organizira
lampionska povorka u čast
svetog Matina. S obzirom
da je sada Mađarska na čelu
Višegradske četvorke (V4) koju
čine Češka, Slovačka, Poljska
i Mađarska, u lampionskoj
povorci sudjelovat će i djeca
zagrebačkih Mađara, Poljaka,
Čeha i Slovaka.
Program
obilježavanja
dana sv. Martina počinje
misom u Katedrali u 18 sati,
koju služe rektor Josip Kuhtić
, mađarski župnik Zoltan Arányi i poljski župnik Piotr Maj,
nakon mise će djeca s lampionima krenuti na Europski trg,
gdje će održati kratak prigodni
program.

Sastav „Kaláka” ponovo u Zagrebu

U Mađarskom institutu 3. studenog s početkom u 18. sati.
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