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Domovina prije svega

Povodom nacionalnog praznika u Budimpešti je sa dvodnevnom svečnosti prisjetili svetog Stjepana
kralja. 20. kolovoza predsjednik Mađarske János Áder je pred Parlamentom održao svečani govor.
Mađarska mora inzistirati na
onoj zapadnoj kulturi uz koju
nam je sudbinu vezao naš prvi
kralj, sveti Stjepan – istakao
je predsjednik János Áder u
svom svečanom govoru 20.
kolovoza.
Predsjednik Mađarske je
prilikom unapređenja časnika
mađarske vojske podsjetio
na riječi književnika Sándora
Márai-ja: „Mađarska može
živjeti i ostati samo uz traženje
kvalitete u novoj Europi; ne
možemo biti osrednji.”
János Áder je obraćajući se
časnicima rekao slijedeće: „mir
i sigurnost naše domovine
može se ostvariti samo u
miru i sigurnosti Europe.
Naša domovina je od svetog
Stjepana dobila mađarsko
srce i europsku savjest. Naš
prvi kralj znao je da se uvjet za
očuvanje mira krije o očuvanju
zapadne civilizacije. U njemu
se ujedinjuje domoljublje
i europejstvo, a mađarska
samosvjest nikad nije bila u
sukobu a euopskim duhom.”
Podsjetio je i da je utemeljitelj
države je uz kršćanstvo
prihvatio
i
pripadajuću
zapadnu kršćansku kulturu,
kao i upućenost europskih
naroda jedne na druge, te
snagu uzajamnog poštovanja.
Po Jánosu Áderu, onoga tko
je toga svjestan ne treba učiti
na domoljublje, on zna da se
domovina ne može zamjeniti,
prema njoj vrijedi biti vjeran i

ovdje se treba vratiti.
Mađarska je opstala i u
olujama povjesti jer je bila
jaka – istakao je predsjednik,
te dodao: „istovremeno su i
veće narode od nas, pomeli
manji vrtlozi iz povjesti. Kako
god zvali ovu državu, tko god
da joj je bio na čelu, sudbinu
naroda oblikovali su oni koji su
ponekad instiktivno a ponekad
svjesno, ali iskreno, pošteno te
sa puno truda nastavili živjeti
zemlju Mađara i koji su nastavili
tradiciju sv. Stjepana.” „ I mada
država nikad ne zaboravlja
grijeh” – od kojih je predsjednik
izdvojio: ubojstva Miklósa Rad-

vjeroispovjesti, za pravo na
rad, za pravičnost.”
Te nastavio: „Ova Mađarska
je krajem 20. stoljeća ponovo
rekla da, sebi, domovini sv.
Stjepana i Europi.”
Mađarski predsjednik János Áder je za primjer naveo
život i domoljublje nedavno
preminulog
mađarskog
književnika iz Erdelja koji je:
„uistinu znao kakav je osjećaj
ostati Mađarem u jednoj
zajednici kojoj je ugrožen
opstanak” i koji je domovinu
pronašao među onima koji
govore zajedničkim materinjim
jezikom.

nótija, Sare Salkaházi i Antala
Szerba, te isljavanje švaba iz Dunabogdánya, aktivnosti ÁVO-a
(mađarske državne sigurnosne
službe) i progone nakon
revolucije 1956. „Mađarska
je uvijek iznova rekla DA, za
život bez straha, za ljudsko
dostojanstvo, za slobodu

János Áder završi je svoje
izlaganje rječima: „Ova zemlja
je već tisuću godina naša
zemlja, zemlja naše domovine,
i ona će takva i ostati dok bude
nas koji ovdje u srcu Europe
razumiju mađarski i osjećamo
što sve kriju u sebi jednostavne
rječi: „ Domovina prije svega“.

Dan svetog Stjepana
19. kolovoza u zajedničkoj
organizaciji MKD „Ady Endre“
i Vijeća mađarske nacionalne
manjine Grada Zagreba obilježen
je mađarski nacionalni praznik
Dan svetog Stjepana kralja,
osnivača mađarske države, te
Dan novoga kruha.
Proslava je započeta u
gornjogradskoj crkvi Sv. Marka
svetom misom na mađarskom
jeziku koju je služio velečasni
Robert Almasi iz Osijeka. Nakon svete mise u MKD Ady Endre održano je kratko povijesno
predavanje
pod
naslovom
„Mađarska sveta kruna i krunski
dragulji“ koje je bilo popraćeno
izložbom pod istim naslovom.
Nakon
zajedničke
molitve,
najstariji nazočni član društva
razrezao je i podjelio kruh kojeg
je ranije posvetio vlč. Almási, te je
proslava nastavljena uz druženje
i pjesmu. Već nekoliko godina
zagrebački Mađari u lijepom
broju nazoče ovoj zajedničkoj
proslavi.

„Bez granica”
U organizaciji Odreda izviđača
Mađara „Zrínyi Miklós” iz
Zagreba i ove je godine više od 40
mađarske djece iz Baranje, Istočne
Slavonije i Zagreba sudjelovalo
na logorovanju za mađarsku
djecu izvan granica Mađarske
pod nazivom „Bez granica“ u
mađarskom mjestu Nagykovàcsi
kraj Budimpešte. U programu je
bio posjet Parlamentu i kupanje
na „Rimskom kupalištu“ što je
najviše razveselilo učenike, jer
je bilo osvježenje u ovoj ljetnoj
vrućini, posjeta etno-selu Hollókő i
Višegradu. U večernjim satima smo
uz logorsku vatru pjevali i igrali se,
te učili plesati narodne plesove. U
smjeni smo bili skupa sa mađarskim
učenicima iz Transilvanije i Moldove
(Rumunjska). Zahvaljujući Savezu
izviđača Mađarske i voditeljima
logorovanja, vratili smo se bogatiji
divnim iskustvima i uspomenama.

Mađarska jezična
radionica
25. svibnja svečano je
završena mađarska jezična
radionica. Ovo je već treća
godina rada radionice, koju vodi
nastavnica Ana Sekso – Milković,
a koju je ove godine pohađalo
45
polaznika.
Organizator
radione je MKD „ Ady Endre
„ uz potporu Vijeća mađarske
nacionalne
manjine
Grada
Zagreba. Polaznici radionice
su se rastali u želji da na jesen
dalje nastave učenje u jezičnoj
radionici.

Oproštaj od vrtića
Mađarska grupa dječjeg
vrtića „Potočnica” priredila je
program roditeljima, bakama i
djedovima povodom završetka
školske godine i ujedno su se
oprostili od vrtićanaca koji
na jesen postaju prvašići. O
uspjehu
mađarske
vrtičke
skupine najviše govori činjenica
da već više godina ima puno
više prijava nego slobodnih
mjesta. Završnoj svečanosti
nazočio je i saborski zastupnik
mađarske nacionalne manjine,
Robert Jankovics.

Mađarska večer
Povodom 15 godina rada Vijeća
mađarske nacionalne manjine Grada
Zagreba 2. lipnja u hotelu Internacional
održana je Mađarska večer na kojoj
su se okupili vijećnici, bivši i sadašnji
članovi MKD-a «Ady Endre» te ostali
pripadnici mađarske zajednice.
Ovom prigodom predsjednik Vijeća
Zoltan Balaž Piri uručio je i zahvalnice
predstavnicima institucija i članovima
Vijeća za dugogodišnju potporu i rad,
a dobili su ih; gradonačelnik Bandić,
Elizabeta Knorr, pomoćnica pročelnika
Sektora za promicanje ljudskih prava,
civilno društvo i nacionalne manjine
Grada Zagreba, te Peter Sekereš,
tajnik Vijeća.

Obiteljski festival „Magareće uši”

Djeca i roditelji Mađari iz
Zagreba u mjesecu kolovozu
sudjelovali su na dvodnevnom
izletu, čije odredište bio je Festival
„Magareće uši” koji se već sedmi
put održava u gradu Pečuhu.
U proteklih sedam godina ovaj
festival u Mađarskoj postao je
jedan od najvećih i najomiljenijih
dječjih festivala, čiji programi u
trajanju od tri dana u Kulturnoj
četvrti Zsolnay u Pečuhu djeci od
0 do 13 godina pružaju korisne i
zabavne programe. U središtu
već
tradicionalne
priredbe,
koja je ujedno i oproštaj od
ljetnih školskih praznika, stoji
dijete, bezbrižna zajednička
igra i zabava. Uza sve to veliki
naglasak se stavlja na lokalne,
nadalje mađarske vrijednosti, na
osvještenost o zaštiti okoliša te

interaktivnost. Tijekom tri dana
na festival stižu najbolji umjetnici,
izvođači kako bi svojim koncertima, predstavama očarali dječju
publiku ali i njihove roditelje jer
je za vrijeme festivala opuštanje
zagarantirano za cijelu obitelj.Na
izletu ostvarenog u organizaciji
te uz potporu Vijeća mađarske
nacionalne
manjine
Grada
Zagreba, tridesetak djece iz
Zagreba te njihovi roditelji mogli
čuti svoj materinski mađarski
jezik za vrijeme mnogobrojnih,
dječjih koncerata, među ostalima:
Tamás Éva Játéktára, Orkestar
Csurgó, Panonski filharmoničari.
Također, mogli su pogledati
predstavu za bebe Geganjepuzanje Kazališta lutaka Bóbita,
predstavu Kazališta lutaka Fabók
Mancsi pod naslovom Sekeljska

nevjesta i vrag, Žar-ptica u izvedbi
Dječjeg kazališta Ariel iz Targu
Muresa, Rumunjske, sajamske
komedije pod naslovom Kasperl
te Operacija lova na vještice.
Djeca su mogla pokazati svoje
vještine u mnogobrojnom igrama
na otvorenom, starinskim igrama
te nogom guranim vozilima. U
Radionici Herkul mogli su slikati,
modelirati od cigle, izraditi vlastiti
časopis. Uz sve to bilo je puhanja
balona od sapunice, milovanje
životinja te radionice na temu
zaštite ptica. Tijekom izleta bilo
je vremena i za razgledavanje
središta Pečuha. Bogati sadržaji
dvodnevnog programa uveliko
su doprinijeli upoznavanju djelića
matične zemlje te mađarske
kulture.
BARICS Renáta

Jesensko studijsko putovanje u Sátoraljaújhely (5.-8. listopada 2018.)
Polazak u petak, 5. listopada (oko 14:00 sati) – putovanje autobusom na odredište (hranu za put svatko
nosi, nije predviđena večera) – dolazak u Sátoraljaújhely (oko 22:00 sata). Snještaj i odmaralištu Várhegy (3
noćenja) Subota, 6. listopada: nakon doručka odlazak u Sárospatak, a zatim u Tokaj. Nakon toga razgled
dvorca Boldogkőváralja i večara u srednjevjekovnom ambijentu. Nedjelja, 7. listopada : nakon doručka odlazak
na misu i razgled grada, trianonska granica prolazi kroz središte Újhelya. Posjet Muzeju mađarskog jezika, te
rodne kuće i mezoleja Kazinczy-a (Széphalomban), odlazak u Košice (Slovačka). Večera na mjestu smještaja.
(Alternatvni cjelodnevni program za mlade u spomenparku Zemplén, mogućnost zabave i rekreacije o svom
trošku.) Ponedjeljak, 8. listopada: nakon doručka oko 10:00 sati polazak za Zagreb. Putem ručak i kratko
zaustavljanje. Troškove studijskog putovanja, autobus, razglede, ulaznice i ručak u ponedjeljak snosi Vijeće.
Cijena za članove MKD-a 500 kn, a za ostale 800 kn.
Prijave i uplate kod tajnika Vijeća (Peter Sekereš, tel: 098/484974) do 30. rujna.

OBAVIJESTI
U sklopu festivala „Svijet na tanjuru” u petak, 7. rujna od 17 sati Dan mađarske kuhinje, kuhanje
Bajskog fiša i druge manifestacije na Europskom trgu u Zagrebu.
15. rujna u 8:45 nastavljaju se katoličke mise na mađarskom jeziku u zagrebačkoj crkvi sv. Marka .
(ovu misu će služiti pater Stjepan Vidak).
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.
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

