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Minority SafePack 
u Europskom Parlamentu

Predsjednik FUEN-a Loránt 
Vincze 17. svibnja je održao 
govor u Europskom Parlamentu 
o uspjesima projekta Minority 
SafePack i o tome što se može 
očekivati u budućnosti od te 
inicijative.

Inicijativa za zaštitu 
autohtonih nacionalnih 
manjina pokrenuta je iz razloga 
što dosada nije postojao 
takav sveobuhvatni pravilnik 
u Europskoj Uniji koji bi jamčio 
prava autohtonim nacionalnim 
manjinama. To je naravno 
značilo sa gledišta Mađara izvan 
granica da se radi o ključnoj 
inicijativi, pa se zato i Mađarska 
priključila prikupljanju potpisa. 
Ta se građanska inicijativa 
mogla potpisati sve do 3. travnja 
u papirnatom ili elektroničkom 
obliku. Nasreću prikupljen je 
dovoljan broj potpisa, 1 milijun 
i 32 tisuća ljudi koji su podržali 
ovu inicijativu i u odnosu na 
ukupan broj potpisa najviše ih 
je upravo došlo iz Karpatskog 
bazena - skoro 900 tisuća!

Minority SafePack je odlučna i 
nezaobilazna poruka Europskoj 
Uniji da se treba početi 
baviti pitanjem autohtonih 
nacionalnih manjina. 

U svijetlu toga predsjednik 
Federalističke unije europskih 
nacionalnosti (FUEN) 
zajedno je s predstavnikom 
Demokratskog saveza 
rumunjskih Mađara (RDMSZ) 

pri Europskom Parlamentu 
sudjelovao na okruglom stolu 
pod nazivom «Kako dalje u 
europskoj manjinskoj politici» - 
piše rumunski portal MASZOL.

 Loránt Vincze u svom 
izlaganju je istaknuo: „Prema 
našem viđenju prilikom 
ocjenjivanja državnosti kod 
zemalja članica, u svakom 
slučaju potrebno je uzeti u 
obzir i stanje ljudskih prava, 
a po nama i manjinska prava 
se smatraju ljudskim pravima. 

Proturječno je i nerazumljivo 
da su neovisnost pravosuđa, 
poštivanje zakona i borba protiv 
korupcije važne Europskoj 
Uniji, a poštivanje manjinskih 
prava i priznavanje autohtonih 
nacionalnih manjina nisu. 

Loránt Vincze je izjavio: 
«Minority SafePack daje nadu 
nepriznatim nacionalnim 
manjinama, pruža nove 
mogućnosti pripadnicima 

nacionalnim manjina bez 
matične zemlje, a pored toga 
nosi i poruku solidarnosti.”

E u r o p a r l a m e n t a r n i 
zastupnik Gyula Winkler 
skrenuo je pozornost da nakon 
uspjeha projekta Minority 
SafePack, sada treba osmisliti 
konkretne inicijative, a jedan 
od prijedloga odnosio se na 
monitoring poštivanja prava 
nacionalnih manjina. Pored 
toga, predložio je i osnivanje 
centara za jezičnu raznolikost, 

koji bi se financirali sredstvima 
Europske Unije. 

«Položaj autohtonih 
nacionalnih manjina puno 
se može razlikovati, zavisno 
od toga gdje žive unutar 
Europske Unije. Stoga tražimo 
da Europska Unija definira one 
uvjete koje bi sve zemlje članice 
obavezno morale ispunjavati.”

                                            (MTI)



Forum mađarskih 
izviđačkih saveza u 

Zagrebu

Druga prilika
17. svibnja u Zagrebu ponovo je osnovano Hrvatsko-mađarsko 
društvo prijateljstva, a za predsjednika je izabran Tibor Littvay
17. svibna u sjedištu Hrvatske 

Paneuropske unije održana je 
osnivačka skupština Hrvatsko-
mađarskog društva prijateljstva. 
Osnivanju su nazočili: József 
Magyar, veleposlanik Mađarske, 
Róbert Jankovics saborski 
zastupnik, Elizabeta Knorr, 
osbna uzaslanica gradonačelnika 
Milana Bandića, a o važnosti 
i potrebi osnivanja ovakvog 
društva i o devet stoljetnoj vezi 
hrvatskog i mađarskog naroda 
govorio je akademik Mislav 
Ježić. Tibor Littvay pročitao 
je  pozdravna pisma  Kolinde 
Grabar-Kitarović, predsjednice 
RH,   Gordana Jandrokovića 
predsjednika Sabora i  Zvonka 
Kustića, predsjednika Hrvatske 
akademije, te ukratko predstavio 
buduće ciljeve Društva. 

Sukladno njima ovo Hrvatsko-
mađarsko društvo prijateljstva 
nastojat  će poticati i razvijati 
suradnju  između Hrvatske i 
Mađarske, te pružati potporu 

razmjeni kulturnih, umjetničkih, 
znanstvenih, gospodarskih i 
drugih civilizacijskih dostignuća 
hrvatskog i mađarskog naroda, 
odnosno građana. 

Forum mađarskih izviđačkih 
saveza održao je sjednicu prvi 
puta u Hrvatskoj i to u Gradu 
Zagrebu na poziv Odreda 
izviđača Mađara „Zrínyi Mik-
lós„ iz Zagreba. Sjednica se 
održavala od 04. do 06. svibnja u 
prostorijama MKD „Ady Endre“. 

Na ovoj sjednici bilo je nazočno 
30 sudionika, i to predsjednika 
i članova predsjedništava 
Saveza mađarskih izviđača iz 
Mađarske, Rumunjske, Ukrajine, 
Slovačke , Vojvodine, Hrvatske, 
Svjetskog saveza. Nazočne na 
otvaranju sjednice pozdravili su 
gradonačelnik Grada Zagreba, 
Milan Bandić, predstavnik 
Veleposlanstva Mađarske, Adam 
Novak, glavna načelnica Saveza 
izviđača Hrvatske Helen-Marie 

Kerovec i predsjednica MKD „Ady 
Endre“, Ranogajec-Komor Ma-
ria.  U sklopu sjednice otvorena 
je i izložba slika povodom 20. 
obljetnice od  godina osnivanja 
OIM „Zrínyi Miklós „.  Ovom 
prigodom uručeni su zahvalnice 
gradonačelniku, Milanu Bandiću 
za svu pomoć Grada Zagreba 
kroz ovih 20 godina u radu 
Odreda i mađarskim izviđačima 

u Zagrebu, te Savezu izviđača 
Hrvatske i svim savezima 
mađarskih izviđača.

Tijekom boravka u Zagrebu 
sudionici sjednice posjetili su 
Rijeku, nakon sjednice razgedali 
su znamenitosti Zagreba, a u 
nedjelju su sudjelovali na misi 
za mađarske vjernike u crkvi 
Sv. Marka, te posjetili riznicu u 
Zagrebačkoj Katedrali.



Majčin dan u 
MKD  „Ady Endre”

Večer Piste 
Dankóa u MKD-u

Predavanje 
„Rječiti dječji crteži” 

U subotu, 28. travnja u MKD 
„Ady Endre” u sklopu serijala 
Mađarska Tribina održano 
je predavanje pod naslovom  
„Rječiti dječji crteži – svijet 
različitih vrsta obiteljskih slika”. 
Predavačica je bila Dr. Zsuzsan-
na Tihanyiné Vályi, psiholog 
sa Fakulteta zdravstvene 
skrbi i sociologije Sveučilišta u 
Segedinu. Predavanje je bilo 
popraćeno izložbom crteža djece 
predškolske i školske dobi.

13. svibnja u Mađarskom 
kulturnom društvu „Ady Endre” 
održana je  proslava Majčinog 
dana. Program posvećen 
majkama su priredili polaznici 
mađarske grupe DV „Potočnica“ 
i učenici dvojezičnog hrvatsko-
mađarskog razrednog odjeljenja 
iz OŠ Ivana Gundulića.

Prigodni program pratila je 
najzahvalnija publika - roditelji i 
to sa velikom pozornošću, tako 
da uspjeh priredbe ni u jednom 
trenutku nije bio upitan.

20. svibnja u MKD „Ady Endre” 
održana je „Večer Piste Dankóa“ 
povodom 160. obljetnice rođenja 
čuvenog romskog violinskog 
primaša i skladatelja romanci. 
U programu su nastupili članovi 
glazbene sekcije i Mješoviti zbor 
Društva, uz sudjelovanje članova 
kazališne sekcije. 

Izvođači na slici (s lijeva na 
desno): Dániel Molnár, Ferenc Ko-
vács, László Réber, Ildikó Hofman-
Crnković, Sekso Milković Anna, 
Melinda Emih Ovčarić i Beáta Ko-
vács, za klavirom Dénes Barna.



Uređuje: Rokuš Kalapiš,  prijevod na hrvatski: Ana i Peter Sekereš
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Priredbe u Mađarskom 
kulturnom društvu “Ady Endre”

OBAVIJEST
Sa štovanjem obavještavamo vjernike reformatske crkve, da uz potporu Vijeća 

i dobrohotnost biskupa Pétera Szenna svaki mjesec organiziramo bogoslužje u 
Zagrebu. Usklađivanje termina i ostale informacije mogu se dobiti od Zsuzse Csányi 
na telefon 091/4244180.  

Poštovani članovi!
S velikim Vas veseljem obavještavamo da Mađarsko kulturno društvo 

„Ady Endre” i ove godine organizira tradicionalno okupljanje sadašnjih 
i bivših članova. Manifestacije će se održati u subotu 2.  lipnja i u nedjelju 
3. lipnja 2018. godine. 

Program:
Subota, 2. lipnja
19:30 sati – Svečana večera u Hotelu International (Miramarska 24)
Nedjelja, 3. lipnja
08:45 sati – Mađarska sveta misa u gornjogradskoj crkvi Sv. Marka
09:30 sati – Prijepodnevno druženje u Društvu
Cijena ulaznice za svečanu večeru iznosi 150,00 kuna, a uplata se 

može izvršiti na licu mjesta uoči početka večere.
Kako bismo što lakše i jednostavnije organizirali manifestacije, molimo 

Vas da svoju prijavnicu popunite i dostavite što prije, ali najkasnije do 
25. svibnja 2018. godine na jedan od sljedećih načina:

Osobno u Društvo svakog petka između 16:30 i 19:30 sati i nedjeljom 
između 09:30 i 11:00 sati.

Poštom na adresu sjedišta Kulturnog društva: Mađarsko kulturno 
društvo Ady Endre, Martićeva 8, 10000 Zagreb.

Faksom na broj (01) 4813 587.
E-mailom na adresu elektroničke pošte ady-endre@inet.hr ili 

adyendrezagreb@gmail.com.
Iznimno bi nas veselilo kada bismo se na manifestacijama okupili u 

što većem broju!
S poštovanjem, Ferencné Ranogajec, predsjednica


