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Vijeće mađarske nacionalne 
manjine Grada Zagreba već 
godinama sa zabrinutošću 
prati razvoj sudbine Mađara u 
Zakarpatju. Tu pozornost smo 
ove godine konkretizirali slanjem 
božičnih poklon paketa djeci 
iz mjestašca Fornoš. Za ovu 
prigodu namijenjena sredstva 
osigurali smo prikupljanjem 
dobrovoljnih novčanih priloga na 
nekoliko naših manifestacija te iz 
sredstava Vijeća,  kao i prilozima 
djelatnika ovdašnjeg Mađarskog 
veleposlanstva. Ovom prilikom 
izražavamo veliku zahvalnost 
svima koji su svojim prilozima 
doprinjeli uspješnom ostvarenju 
naše akcije, a na poseban način 
Veleposlanstvu Mađarske iz 
Zagreba koje je uz novčani prilog 
organiziralo i osiguralo dostavu 
170 poklon paketa do željenog 
cilja.

Mađari iz Ukrajine koji su izloženi 
nesigurnim političkim odnosima i 
sve lošijem gospodarskom stanju, 
čiju sudbinu još otežava i najnoviji 
problemi oko uporabe svoga 
materinjeg jezika, vjerojatno su 
zaslužili i više od simboličkih pok-
lon paketića.  

Međutim, ovaj simbolički znak 
pažnje govori o tome da je ova 
naša mala zajednica od jedva 
tisuću osoba, u sebi pronašla 
toliko snage  da pomogne 
sunarodnjacima koji žive daleko. 
Na to možemo biti ponosni, 
naročito stoga što mnogi nisu ni 
toliko učinili.

A mogli su. 

Ljubav, briga, solidarnost
Suradnjom Veleposlanstva Mađarske i Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba 
stiglo je 170 božičnih poklon paketa mađarskoj djeci u Fornošu  (Ukrajina)



Dan mađarske kulture 2018
Mađarsko kulturno društvo   

” Ady Endre” je 20. siječnja 
organiziralo svoj prvi program 
u 2018-oj godini, a on je već 
tradicionalno posvećen Danu 
mađarske kulture. 

Bio je to podsjetnik na 22. siječnja 
1823. kada je pjesnik Ferenc Kölcsey 
završio konačnu veziju svoje pjesme 
s naslovom „Himna” /Hymnusz / (Iz 
burnih stoljeća mađarskog naroda), 
koju je uglazbio Ferenc Erkel, a 
koja je proglašena mađarskom 
nacionalnom himnom. 

Tom prigodom su članovi 
kazališne i glazbene sekcije te 
Mješoviti zbor Društva izveli prog-
ram pod nazivom „Biseri mađarske 
kulture” kojeg su uredili Peter 
Jakobčić i László Réber. Nakon prog-
ram okupljeni članovi su, uživajući 
u delicijama mađarske kuhinje i 
umjetnost sviranja na glasoviru 
Dénesa Barne, stopili hranu za tijelo 
i dušu.

Ovo je ujedno bila prilika svim 
prisutnima da pozdrave novog 
ravnatelja Mađarskog instituta u 
Zagrebu i starog prijatelja MKD 
„Ady Endre“ Jánosa Dezsőa.

Mješoviti zbor  Mađarskog 
kulturnog društva „Ady End-
re” i ove je godine nastupio na 
Božićnom Koncertu nacionalnih 
manjina održanom u zagrebačkoj 
Katedrali. Ovo je već 8. put da se 
organizirao koncert, na kojem je 
deset zborova manjinskih udruga 
izvodilo božićne pjesme na svome 
materinjem jeziku.   

Nazočne u prepunoj Katedrali  
oduševili su češki, poljski, 
mađarski, njemački, ruski i 
slovenski zborovi iz Zagreba, 
zborovi Slovaka i Ukrajinaca iz 
Lipovljana i Talijana iz Rijeke, te 
hrvatski zbor KUD-a „Bosiljak” iz 
Čučerja.  Vrhunac koncerta bio je 
zajednički nastup svih 10 zborova.

Božićne pjesme



Božićni sajam

Božićni svečnost u 
MKD „Ady Endre”

Betlehemsko svjetlo

16. prosinca u Mađarskom 
kulturnom društvu „Ady Endre” 
organiziran je Božićni sajam u 
sklopu kojeg su Mješoviti zbor 
MKD-a i članovi kazališne sekcije 
nazočne počastili prigodnim 
programom. 

 Obogaćivanju ponude na 
sajmu doprinijeli su i članovi MKD-a 
svojim slanim i slatkim delicijama.  

Sukladno tradiciji prihod 
od božićnog sajma pomoći će 
daljnjem djelovanju Mađarskog 
kulturnog društvo „Ady Endre”.

17. prosinca u Mađarskom 
kulturnom društvu „Ady End-
re” organizirana je „Božićna 
svečanost” za najmlađe. Na-
kon kićenja božićnog drvca 
učenici dvojezičnog odjeljenja 
osnovne škole i polaznici 
mađarske vrtićke skupine izveli 
su scensku igru „Božićna igra”.

U programu su 
sudjelovala dječica mađarske 
skupine DV ”Potočnica”, 
dvojezičnog razreda OŠ 
Ivana Gundulića i polaznici 
njegovanja mađarskog jezika. 

6. prosinca članovi Odreda 
izviđača „Zrínyi Miklós” iz 
Zagreba sudjelovali su na 
preuzimanju Betlehemskog 
svjetla u Beču, koje su razdjelili 
na svetoj misi na mađarskom 
jeziku održanoj  17. prosinca u 
crkvi svetog Marka u Zagrebu. 
19. prosinca su članovi 
Izviđačkog odreda odnijeli 
Betlehemsko svjetlo u OŠ Ivana 
Gundulića i 20. prosinca u dječji 
vrtić  „Potočnica” u Zagrebu, 
gdje su kao i svake godine 
djeca i odgajateljice vrtića 
dočekali Betlehemsko svjetlo sa 
prekrasnim programom. 
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Priredbe u MKD “Ady Endre”
tijekom mjeseca velječe

U SUBOTU, 3. VELJAČE U  17:00 SATI – FAŠNIČKI KARNEVAL ZA DJECU
U sklopu programa bit će izbor najbolje maske, zanimljive igre, glazba, ples,  

vrhunska zabava. 
U SUBOTU, 10. VELJAČE U  19:00 SATI – FAŠNIČKA ZABAVA ZA ODRASLE
U sklopu programa će članovi kazališne i glazbene sekcije MKD-a izvesti prog-

ram pod naslovom „Pokušaj se malo opustiti“, nakon čega slijedi prigodni program 
Mješovitog zbora MKD,.

U NEDJELJU,  24. VELJAČE U  18:00 SATI – MAĐARSKA TRIBINA
Predavanje pod naslovom „A Bernoulli család”, predavač: Dr. Sc. Tibor Pogány, Dr 

habil, profesor na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i predavač na Institutu 
primijenjene matematike budimpeštanskog  Sveučilišta Obuda.

I dalje će se svaku prvu i treću nedjelju u mjesecu služiti svete mise u crkvi sv. Marka s 
početkom u 8:45 sati. Prvu nedjelju svetu misu na hrvatskom služi mons. Nedjeljko Pintarić, 
a treću nedjelju opat Stjepan Vidak na mađarskom jeziku. Neovisno od održavanja svetih 
misa svake nedjelje od 10 sati bit će druženje u Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre”.

OBAVIJEST

Dr. Bela Bokor, ravnatelj 
Zaklade za Mađare van granica 
krajem prošle godine povodom 
25. obljetnice Zaklade 
uručio je svečane zahvalnice 
Mađarskom kulturnom društvu 
„Ady Endre” i Vijeću mađarske 
nacionalne manjine Grada 
Zagreba. 

Zaklada sa sjedištem u 
Pečuhu i pečuška „Mađarska 
kuća Pannon” kao posrednici u 
širenju kulture i sa razvijanjem 
zajedništva već 25 godina 
pripomažu  radu mađarskih 
udruga, omladinskih zajednica i 
kulturnih institucija koje djeluju 
van granica Mađarske. 

Uručene svečane zahvalnice MKD „Ady Endre” i 
Vijeću mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba


