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Izložba Rippl-Rónai u Zagrebu
20. travnja u Modernoj
galeriji u Zagrebu svečano
je otvorena izložba “József
Rippl-Rónai, Prvi majstor
mađarskoga
modernog
slikarstva”. U vrlo prestižnoj
zagrebačkoj galeriji hrvatska
publika se može upoznati sa
umjetnikovim cjelim životnim
opusom od prvih radova
tijekom studija u Münchenu do
njegovih remek djela iz zrele
dobi, te sa radovima njegovih
učenika i suvremenika.
Izložba koju je moguće
pogledati do 13. svibnja
ostvarena je u suradnji
Ministarstva kulture Republike
Hrvatske i grada Kaposvára,
zagrebačke Moderne galerije i Muzeja Rippl-Ronai u
Kaposváru, te Mađarskog
instituta i Veleposlanstva
Mađarske u Zagrebu. Ovako
značajne izložbe mađarskog
slikarstva u Hrvatskoj nije bilo
već godinama.
Radovi
slikara
Józsefa
Rippl-Rónaija vezuju se uz
avangardni likovni pokret
zvan „europska moderna”. U
Francuskoj, gdje je živio i radio
sa umjetnicima koji su tragali
za novim modernim izričajem,
prozivaju ga „mađarskim
nabisom”.
Usko surađuje sa slikarima
okupljenih u grupi „Les nabis”,
Aristidom Maillo-om, Pierrom
Bonnard-om, Édouard Vuillardom, radi sa Toulouse Lautreckom a poznavao je i Paula Gauguint-a. Rippl-Rónai povezuje
mađarsku
umjetnost
uz

najveća francuska umjetnička
razdoblja, secesiju i fovizam.
Više od 30 godina od
svojih 66 živio je Kaposváru,
odavde je krenuo München,
zatim u Pariz, i ovdje se vratio
ovjenčan uspjesima. Kupio
je vilu Rim, veliki ljetnikovac
omeđen parkom, gdje su
nastala njegova najznačajnija
djela. Danas zgrada u kojoj je
smještena stalna umjetnikova
izložba opremljena je izvornim
namještajem te sa više od
100 umjetnina predstavlja
plodonosan umjetnikov život.
Zagrebačka izložba s 85 slika

naija karakteristični je bogati
kolorit, stilizirane linije i
dekorativnost.
Njegov
svojstveni
stil
nazvan „kukuruznim”, u kojem
uljane boje nanosi na kartonski
papir kao vatom u mrljama,
najviše sliči djelima francuske
umjetničke grupe „Fauves”
(Zvijeri).
Na njegovim slikama često
prikazuje živote i domove
građana
maloga
grada,
intimnu atmosferu voljenog
doma, ali u kasnijoj dobi slika
dramatične portrete pisaca
i autoportrete. Kustosica

predstavlja cjelokupni opus
Rippl-Rónaija, od prvih radova
tijekom studija u Munchenu
do njegovih remek-djela iz
zrele dobi, a mogu se vidjeti
i djela njegovih učenika
i prijatelja umjetnika. Za
slikarstvo Józsefa Rippl-Ró-

izložbe koja je otvorena do
13. svibnja je povijesničarska
umjetnosti dr. Melinda Géger.
Izložbu su otvorili Nina
Obuljen Koržinek, hrvatska
ministrica kulture i Zoltán Balog, ministar ljudskih resursa u
mađarskoj Vladi.
(MTI)

Mađarska spomen-ploča na Mirogoju
3. travnja svečano je otkrivena u Zagrebu spomen-ploča u čast
450 mađarskih vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu

„Sjećanje je važan dio
kulture štovanja, tko ne štuje
pretke, nacionalne vrijednosti,
taj nije sposoban poštovati
niti druge narode niti njihovu
kulturu – kazao je István Simicskó, mađarski ministar obrane
u Zagrebu, gdje je zajedno sa
hrvatskim ministrom obrane
Damirom Krstičevićem otkrio
spomen-ploču
na
groblju
Mirogoj u spomen 450
mađarskih vojnika poginulih u
Prvom svjetskom ratu.
Mađarski ministar istaknuo
je da je civilizacija ušla u
razdoblje velikih promjena:
„Danas Europa ide putem
propasti, prvenstveno stoga,
jer iz dana u dan raskida sa
kršćanskim korijenima, a zbog
toga gubi i dušu”. Naglasio je da
i Mađari i Hrvati moraju isticati
svoju postojanost uz kršćanske
vrijednosti, „jer su naučili
da im je nužna čovječnost,
nacionalnost i pobožnost”.
Sve je pozvao na molitvu za
pale vojnike, za domovinu,
za opstanak hrvatskog i
mađarskog naroda i za
europsku budućnost. Podcrtao
je da jedno ovakvo zajedničko
prisjećanje daje i onu duševnu
municiju svima, koja daje snagu
za buduće izazove. Mišljenja
je da su dva naroda potrebna
jedan drugom i u budućnosti.
Hrvatski i mađarski narod
živi u sudbonosnoj zajednici
i budućnost im je zajednička,
koja se može graditi samo
prijateljstvom. Damir Krstičević
u svojem govoru također
je naglasio da su mađarski
i hrvatski narod prijateljski
narodi,
koje
povezuje

tisućljetna prošlost. Dodao je
da učeći na zbivanjima tijekom
Prvog svjetskog rata trebamo
težiti miru te graditi bolju
budućnost za generacije koje
dolaze.
„Ovo prisjećanje sjajni je
primjer prijateljstva između
hrvatskog i mađarskog naroda
i njihove svijetle budućnosti.

tisuću Hrvata, 450 Mađara, 110
Austrijanca i 330 vojnika srpske
nacionalnosti. Točan broj Čeha,
Slovenaca, Bošnjaka, Rumunja
i Crnogoraca do danas nije
poznat.
Tijekom Prvog svjetskog rata,
s obzirom da nije bilo vojnog
groblja, prvo su ih zasebno
pokapali, ali je grad Zagreb

Otkrivenu spomen-ploču u
čast 450 mađarskih vojnika
poginulih u Prvom svjetskom
ratu zajedno su postavili
Ministarstvo obrane Mađarske
i Mađarsko veleposlanstvo
u Zagrebu na inicijativu
predsjednika Mađarske Jánosa Ádera, koji je lani boravio
u Zagrebu te zajedno sa
hrvatskom
predsjednicom
Kolindom
Grabar-Kitarović
posjetio groblje, kako bi odali
počast
palim
mađarskim
vojnicima.
U zagrebačkim bolnicama
od ranjenika u Prvom svjetskom
ratu 3697 ih je preminulo, od
njih 3297 u zajedničkoj grobnici
na groblju Mirogoj više je od

1927.
odlučio
ekshumirati
njihove ostatke i smjesti ih u
zajedničku grobnicu, jer stara
grobna mjesta im više nitko
nije održavao. Na zajedničkom
grobnom mjestu 1940. dignut
im je spomenik, ali desetljećima
na njemu nije bilo natpisa.
Tijekom Domovinskog rata
Udruga hrvatskih domobrana iz
Drugog svjetskog rata postavila
je natpis ali on spominje samo
hrvatske vojnike.
Dugo je javnosti bilo
nepoznato da među njima ima i
vojnika drugih nacionalnosti, pa
tako i Mađara. To je obznanio
povjesničar Boris Kukić, koji je
2014. godine objavio rezultate
svojih istraživanja.
(MTI)

Ministar Balog u
MKD „Ady Endre”
20. travnja mađarski ministar
za ljudske resurse Zoltán Balog posjetio je Mađarsko
kulturno društvo „Ady Endre”
te razgovarao s predsjedništvom
Društva o situaciji i položaju
MKD-a.
Na
sastanku
su
prisustvovali i Károly Szita,
gradonačelnik
Kaposvára,
veleposlanik József Magyar,
savjetnica Anita Györei i konzul
Zorán Babity, saborski zastupnik
Róbert Jankovics, Zoltan BalažPiri, Mária Ranogajec Komor,
Margit Szabó i Hajnalka Draganić.

Polaganje vijenaca kod
Antallova spomenika
10.
travnja
povodom
25. obljetnice smrti prvog
demokratski
izabranog
mađarskog premijera dr. Józsefa
Antalla položeni su vijenci kod
njegovog spomenika u Zagrebu.
Vijence su položili u ime
Mađarskog
veleposlanstva
József Magyar veleposlanik i
pukovnik László Szendrői, kao
osobna izaslanica gradonačelnika
Milana Bandića, gđa. Elizabeta
Knorr, a u ime zagrebačkih
mađara vijenac je položio Zoltan
Balaž-Piri, predsjednik Vijeća.

Redovita izborna
godišnja skupština
MKD „Ady Endre”
U subotu, 14. travnja 2018. u
Mađarskom kulturnom društvu
„Ady Endre” održana je redovita
izborna godišnja skupština.
Novoizabrani čelnici MKD-a
su: Mária Ranogajec Ferencné
Komor, predsjednica, Margit
Szabó, zamjenica predsjednice.
Članovi predsjedništva su: Eszter Baričević-Tamaskó, Hajnalka
Draganić, Dániel Molnár, József
Petrik, László Réber, Annamária
Šehtel Molnár, Katalin Svaguša, a
za tajnika je izbrana Natália Buják.

Priredbe u Mađarskom
kulturnom društvu “Ady Endre”
NEDJELJA, 13. SVIBNJA u 17:00 SATI – Proslava Majčinog dana u MKD-u
NEDJELJA, 20. SVIBNJA u 19:00 SATI – „Dankó Pista” večer u MKD-u
NEDJELJA, 27. SVIBNJA u 11:00 SATI – Családi nap a Boćarski dom-nál

OBAVIJEST
Sa štovanjem obaviještavamo vjernike reformatske crkve, da uz potporu Vijeća i dobrohotnost
biskupa Pétera Szenna svaki mjesec organiziramo bogoslužje u Mađarskom kulturnom društvu
„Ady Endre”. Usklađivanje termina i ostale informacije mogu se dobiti od Zsuzse Csányi na telefon
091/4244180.

POZIV
Sve vas srdačno očekujemo u nedjelju, 12. svibnja na Gulašijadi koju organizira Rotor portal s
Kordinacijom vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u Jockey klubu (Karlovačka
cesta 80 K). Bit će natjecanje u kuhanju gulaša, sportskih igara, kulturnih programa i cjelodnevne
zabave. Ostale informacije i prijave takmičarskih ekipa kod Zoltana Balaž-Pirija na telefon 091/2449222.

STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU
Vijeće mađarske nacionalne manjine
Grada Zagreba sukladno svom Programu
rada za 2018. godinu 26. i 27. svibnja
organizira studijsko putovanje u Mađarsku.
Cilj ovog studijskog putovanja je upoznati
mađarske povjesne, prirodne i kulturne
znamenitosti sjeverozapadne Mađarske,
mjesta Sárvár, Szombathely, Köszeg i Körmend.
Polazak u subotu, 26. svibnja u 7:00
sati, iz ulice iza Koncertne dvorane Lisinski
(Trnjanska cesta)
Smještaj: u Sárváru, hotel Vadkert, u
trokrevetnim i četverokrevetnim sobama.
Povratak – u nedjelju, 27. svibnja oko
21:30 sati.
Cijena – 400 (četiristo) kn po osobi.
Članovi Mađarskog kulturnog društva

„Ady Endre” imaju pravo na 50% popusta.
Cijena uključuje troškove putovanja
(autobus), smještaja, prehrane (subotnje
večere, nedjeljnog doručka i ručka).
Rok prijave: Zainteresirani se mogu
prijaviti za sudjelovaje najkasnije do 18.
svibnja 2015. kod tajnika Petera Sekereša
(osobno, telefonom ili e-mailom).
Pozor! Putovanje osiguravate uplatom
u navedenom roku (autobus 45 osoba !).

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
Izlazi jednom mjesečno u 900 primjeraka

