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Polaganje vijenaca

Povodom mađarskog nacionalnog praznika i ove godine smo položili vijence na spomen-ploču
Sándora Petőfija u Zagrebu. Svoje poštovanje velikanu i pjesniku mađarske revolucije odao je u
ime mađarske Vlade Péter Cseresnyés, državni tajnik za tržište rada i osposobljavanje.
14.
ožujka,
poštivajući
uspomenu na revoluciju 1848.
i u Zagrebu je prisječanje
započelo na ulici (kao i revolucija
u Budimpešti),
odavanjem
počasti i polaganjem vijenaca
pred spomen-pločom Sándora
Petőfija. Spomen-ploču, koju je
grad Budimpešta poklonio gradu
Zagrebu, postavilo je Mađarsko
kulturno društvo „Ady Endre”
1996 godine.
Prije
polaganja
vijenaca
koje je organiziralo Mađarsko
veleposlanstvo Nina Balaž-Piri,
članica izviđačke skupine „Zrínyi Miklós” pročitala je pjesmu
Sándora Petőfija „Buči more”
(„Tombol a tenger”).
Marijana Selman je u ime
zagrebačkih Mađara pozdravila
okupljene
na
obilježavanju
nacionalnog praznika 15. ožujka.
Vijenac mađarske Vlade položio
je državni tajnik za tržište rada
i osposobljavanje Péter Cseresnyés, a veleposlanik Mađarske

József Magyar položio je vijenac
Veleposlanstva.
Vijence
su
još položili Robert Jankovics,
zastupnik mađarske manjine u

Nakon polaganja vijenaca
Veleposlanstvo Mađarske u
Zagrebu priredilo je svečani
prijem u Mađarskom kulturnom

hrvatskom Saboru, Zoltan BalažPiri, predsjednik koordinacije
vijeća i predstavnika mađarske
nacionalne manjine u Hrvatskoj
te predstavnici drugih mađarskih
udruga i institucija.

institutu. Na prijemu je mješoviti
zbor
Mađarskog
kulturnog
društva odpjevao mađarsku i
hrvatsku himnu, te je zajedno sa
članovima kazališne sekcije izveo
kratki kulturni program.

Pred ciljem Europska građanska inicijativa
Europska građanska inicijativa
koja završava 3. travnja po svim
pokazateljima ulazi u ciljnu ravninu
s obzirom da je u 8 država članica
zadovoljena potrebna kvota, a
od 1 milijuna potpisa nužnih za
uspjeh ove građanske inicijative
nedostaje nešto manje od 90 000
potpisa. S olakšanjem možemo

objaviti vijest da je Hrvatska već
20. ožujka ispunila nacionalnu
kvotu, odnosno broj osoba koji su
potpisima poduprli ovu inicijativu
prešla je brojku od 8000. Kao
zanimljivost istaknuli bismo da
je „Minority SafePack” inicijativa
po pokazateljima prvenstveno
predstavljala „mađarsku stvar”,

s obzirom na to da je većinu
od jednog milijuna potrebnih
potpisa osigurano u Mađarskoj
i Erdelju (Rumunjskoj) sa 399
000, odnosno 277 000 potpisa.
Nasuprot tome, u Ujedinjenom
Kraljevstvu
ovu
inicijativu
podržalo je svega 1038 osoba, a u
Francuskoj 4844 osoba.

Svjetska baština
Mađarske u Zagrebu
U sklopu serije programa
pod nazivom „Svjetska baština
Mađarske u Zagrebu” 8. ožujka
Mađarski institut predstavio je
selo Hollókő. Izložba fotografija
obogaćena je glazbom, plesom
i okusima Mađarske. Za dobru
atmosferu pobrinuli su se orkestar
Zoltána Samua i pjevačica Enikő
Szabó, te folkloraši iz Hollókőa.
Zahvaljujući domaćinu, zabava je
potrajala do duboko u noć.

Predstavili smo se
U petak 16. ožujka Zoltan
Balaž-Piri, predsjednik Vijeća
i Peter Sekereš, tajnik Vijeća
mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba predstavili su
zagrebačku mađarsku zajednicu
u Domu umirovljenika Ksaver.
Stanovnici Doma sa velikim su
zanimanjem pratili predavanje
u kojem su spomenute činjenice
iz mađarske povijesti, kulture
i narodnih običaja. Predavanje
je bilo popraćeno projekcijom
fotografija.

Obiteljsko
okupljanje

Na inicijativu Vijeća mađarske
nacionalne
manjine
Grada
Zagreba te Mađarskog kulturnog
društva „Ady Endre” dana 25.
veljače 2018. godine nastavilo
se s organiziranjem obiteljskih
druženja. S ovom inicijativom
uspjela se stvoriti tradicija
čiji je cilj bolje međusobno
upoznavanje Mađara koji žive u
Zagrebu i njegovoj okolici i to u
okviru neobaveznog razgovora,
druženja ili izleta. Ova druženja
se organiziraju jednom u mjesecu.
Ovom prilikom mjesto okupljanja
bila je Činovnička livada na
obroncima Medvednice, brda
iznad Zagreba. Djeca su se jako
radovala snijegu, sanjkala su se i
grudala, što je omogućilo da se i
roditelji međusobno druže.

Prisjećanje na 1848.
U subotu, 11. ožujka u
Mađarskom kulturnom društvu
„Ady Endre” održan je prigodni
program povodom nacionalnog
praznika.
MKD je svečani kulturni program priredio povodom 170.
obljetnice mađarske građanske
revolucije i borbe za slobodu
1848/49. i 195. obljetnice rođenja
mađarskog pjesnika Sándora
Petőfija.
Pored
kazališne
sekcije
u programu je sudjelovao i
mješoviti zbor MKD-a.
Nakon programa uslijedilo je
tradicionalno druženje.

II. Skijaško
natjecanje nac.
manjina

Članovi mađarske zajednice
odlično su nastupili na II.
natjecanju
u
skijanju
za
pripadnike nacionalnih manjina
Grada Zagreba. Mađari su imali 11
natjecatelja, u kategoriji ženskih
seniora osvojili su prvo mjesto
(Emese Nagy), u kategorije djece
i muških seniora drugo (Jakov
Babarović i Toni Babarović), dok
su u juniorskoj kategoriji zauzeli
treće (Ida Balázs Piri) mjesto.

Izložba
Tibora Síposa

U nedjelju, 18. ožujka povodom
50. godišnjice prve samostalne
izložbe slikara Tibora Síposa
nakon svete mise u crkvi Sv. Marka u Zagrebu prikazana je izložba
i održan koncert zbora Schola
Cantorum iz Starog Bečeja.
Tibor Sípos je za vrijeme svojih
studentskih dana u Zagrebu
bio predsjednik Mađarskog
kulturnog društva „Ady Endre”,
tako da se zbor Schola Cantorum
u subotu predstavio i članovima
Društva sa kratkim programom,
nakon čega je uslijedilo druženje i
pjevanje do kasnih večernjih sati.

Priredbe u Mađarskom
kulturnom društvu “Ady Endre”
NEDJELJA, 22. TRAVNJA 11:00 SATI – Obiteljsko okupljanje na Bundeku
SUBOTA, 28. TRAVNJA 18:00 SATI – Znanstvenopopularno predavanje u sklopu
serijala Mađarska Tribina.
Predavač: Dr. Zsuzsanna Tihanyiné Vályi, psiholog, Fakultet zdravstvene skrbi i
sociologije Sveučilišta u Segedinu
Naslov: Rječiti dječji crteži – svijet različitih vrsta obiteljskih slika.
Suorganizatori: Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Vijeće
mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.

OBJAVA
Obavještavamo članove da će MKD održati svoju redovitu izbornu skupštinu u subotu, 14.
travnja 2018. s početkom u 18:00 sati. Rukovodstvo Društva će svim članovima poslati pozivnicu.

SVETE MISE
1. travnja služit će se uskršnja sveta misa u crkvi sv. Marka s početkom u 8:45 sati,
a 22. travnja u 8:45 sati misu na mađarskom jeziku služiti će opat Stjepan Vidak.

OBAVIJEST
U organizaciji Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
i Zagrebačke Županije će se u Pučkom otvorenom učilišta u Velikoj Gorici, na I. katu
(Zagrebačka 37.) u petak, 23. ožujka u 18:00 sati otvoriti Izložba uskršnih pisanica.
Kroz ovu izložbu će 10 nacionalnih zajednica predstaviti uskršnje običaje i tradiciju
farbanja i izrade pisanica iz svojih matičnih krajeva. Na otvaranju će nastupiti Češka beseda
iz Vrbovečke Dubrave.
Izložba se može posjetiti od 24. do 30.ožujka (ponedjeljak – petak 8:00 do 21:00; subota
– nedjelja 17:00 – 20:00, i u petak 30. 3. 2018. od 8 – 12 sati).

SVIM ČITATELJIMA I
ČLANOVIMA NJIHOVIH
OBITELJI ŽELIMO SRETNE
USKRŠNJE BLAGDANE

Uredništvo

Uređuje: Rokuš Kalapiš, prijevod na hrvatski: Ana i Peter Sekereš
Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Adresa: Remetinečka cesta 77a, Zagreb tel: 098/484974 mail: iroda.zg.magyar@gmail.com OIB:37946763892
FACEBOOK: Magyarok Zágrábban - Mađari u Zagrebu
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