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Položen temeljni kamen učeničkog 
doma Prosvjetno-kulturnog centra 

Mađara u Osijeku
- U politici ima, kada je 

obveza ujedno i izvor radosti, 
a današnji posjet je upravo to, 
jer kao političarima obveza nam 
je njegovati dobre međusobne 
dobrosusjedke odnose i pomagati 
našim sunarodnjacima koji žive 
u inozemstvu – izjavio je Laszlo 
Kover, predsjednik Mađarskog 
parlamenta 21. listopada u Osijeku, 
gdje je zajedno sa Goranom 
Jandrokovićem, predsjednikom 
Hrvatskog sabora položio 
temeljni kamen za učenički dom 
Prosvjetnog-kulturnog centra 
Mađara Hrvatske (PKCM). 

„Osijek i okolna mađarska 
naselja jednako nam znače kao i 
Hrvatima Pečuh i hrvatska naselja 
u okolini, u županiji Baranja i 
Šomođ”, naglasio je predsjednik 
Mađarskog parlamenta.  PKCM 
u kojemu djeluje dvojezični vrtić, 
te osnovna i srednja škola na 
mađarskom otvoren je  u rujnu 
1999. godine. Ova institucija 
međutim ne raspolaže s učeničkim 
domom, koji bi omogućio dolazak 
učenika iz udaljenih krajeva u 
Osijek. „Radujemo se da smo u 
Mađarskoj mogli obnoviti hrvatske 
institucije i škole te sa dobro 
osposobljenim nastavnim kadrom 
i modernom opremom iste mogli 
učiniti privlačnima za Hrvate u 
Mađarskoj”, naglasio je  László Kö-
vér. „Štoviše čak smo ih i proširili 
sukladno zahtjevima mađarskih 
Hrvata, osim Pečuha u Budimpešti 
i  Santovu, a gotovi su i projekti za 
izgradnju u Sambotelu”. 

Kao što je predsjednik rekao u 
Osijeku, jedina ovakva institucija 
za Mađare u Hrvatskoj otvorena 
je skoro 20 godina, a zajedno 
sa Gordanom Jandrokovićem 
u četvrtak položili su temeljni 
kamen budućeg učeničkog doma 
za mađarske učenike. Uz mnogo 
neizvjesnosti ima i nekoliko 
sigurnih stvari: „Mi Mađari i 
Hrvati, kao i ostali stanovnici 
Srednjoistočne Europe s kojima 
dijelimo sudbinu zajedno smo jači, 
više nego pojedinačno, zajedno 
bolje možemo ostvariti svoje 
nacionalne interese i interese naše 

regije, nego da to činimo zasebno”, 
istaknuo je predsjednik Kövér. 
„Temeljni kamen koji je danas 
položen u pogledu izvedbe samo 
je tehnički razvitak, ali u pogledu 
nastave i odgoja znači također 
početak novog poglavlja duhovne 
izgradnje, što je vjerojatno isto 
tako važno jednoj manjinskog 

zajednici koja živi u inozemstvu, 
kao i obogaćivanje predmetne 
infrastrukture”. 

Goran Jandroković u svom 
govoru istaknuo je da su Hrvati 
u Mađarskoj zadovoljni svojim 
položajem i pravima, koja im 
osigurava mađarska država. „I 
hrvatska Vlada nastoji stvoriti 
odgovarajuće preduvjete za 
Mađare u Republici Hrvatskoj, te 
je polaganje temeljnog kamena 
učeničkog doma PKCM-a značajan 
korak da bi manjina mogla 
ostvariti svoj identitet” – naglasio 
je,  dodavši: „Zaštita nacionalnih 

manjina u Republici Hrvatskoj i 
Mađarskoj može služiti za primjer 
drugim državama, jer je na izuzetno 
visokoj razini. To ne kažemo uvijek 
kako bi jedan drugoga hvalili, 
već to priznaju i međunarodne 
institucije.” Hrvatska Vlada sa 8,5 
milijuna kuna pomaže izgradnju 
učeničkog doma.



II. sportski susreti 
nac. manjina

Otkrivena bista 
Svetog Ladislava
Mađarski ministar obrane 

dr. Tibor Benkő za vrijeme svog 
posjeta Hrvatskoj zajedno je 
sa svojim hrvatskim kolegom 
Damirom Krstičevićem 10. 
listopada svečano otkrio 
brončanu bistu Sv. Ladislava 
kralja u rezidenciji mađarskog 
veleposlanika na Tuškancu. 
Članovi Odreda izviđača Zrínyi 
Miklós iz Zagreba sudjelovali 
su na otkrivanju spomenika, na 
čemu im je  mađarski ministar 
posebno i zahvalio. Oba ministra 
su istaknuli značaj I. Ladislava, 
mađarskog a potom i hrvatskog 
kralja, koji je osnivač zagrebačke 
biskupije. U riznici Zagrebačke 
Katedrale čuvaju se plašt Sv. 
Ladislava i relikvijat sa dijelom 
kosti njegove podlaktice. 

23. rujna Koordinacija vijeća 
i predstavnika nacionalnih 
manjina Grada Zagreba i 
Zagrebačke županije organizirali 
su 2. sportske susrete. I ovom 
prilikom mjesto održavanja 
susreta bila je Osnovna škola 
u Vukovini kraj Velike Gorice. 
Takmičari su odmjerili snage u 
stolnom tenisu, šahu i belotu. 
Sportske susrete je otvorio Nj. 
E. Robert Kohorst, veleposlanik 
Sjedinjenih američkih država 
u Zagrebu. U stolnom tenisu 
mađarska ekipa je bila 
najbrojnija. Najbolji su dobili 
pehare i medalje, ali su i ostali 
sudionici bili nagrađeni, jer ih 
je po završetku takmičenja 
dočekao mađarski pileći 
paprikaš u kotliću, kojeg su za 
njih pripremili Anuška Cvetko 
i Peter Sekereš. Na godinu 
nadamo se većem odazivu i 
većem broju disciplina.

A tornát Robert Kohorst, az Amerikai Egyesült Államok 
zágrábi nagykövete nyitotta meg



Prisjećanje na 1956-u 

Obiteljsko druženje 
Na inicijativu Vijeća mađarske 

nacionalne manjine Grada Zagreba 
i MKD „Ady Endre” 14. listopada 
nastavilo se organiziranje obiteljskih 
druženja. Ova inicijativa je uspjela 
prerasti u tradiciju s ciljem da se 
Mađari koji žive u Zagrebu i okolici 
još bolje upoznaju. I ovoga mjeseca 
je za obitelji s djecom organizirano 
druženje uz  jezero Bundek. Djeca su 
uz stručno vodstvo odgajateljice Ka-
talin Svaguše mogla sudjelovati u igri 
vikinškog šaha i raznim sportskim 
igrama. Ujedno je to bila prilika 
roditeljama za neobavezno druženje, 
dok su djeca bila zaokupljena igrom.

U MKD „Ady Endre” 20. 
listopada organiziran je 
svečani program povodom 62. 
obljetnice mađarske revolucije 
i borbu za slobodu 1956. pod 
naslovom „Bili su đaci – postali 
su heroji”. U sklopu programa 
nastupili su članovi kazališne 
sekcije i mješoviti zbor Društva.

Uobičajeni scenski prikaz 
obogaćen je glazbenim 
insertima, a publika je 
dugotrajnim pljeskom nagradila 
izvođače-amatere. MKD je 
priredio skromni domjenak, iza 
kojeg je po običaju uslijedilo 
prijateljsko druženje.

U Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre“ održana je izložba slika „Marta Saftić i gosti“. Otvaranje izložbe je bilo 
u subotu, 13. listopada, a izložba se mogla razgledati do 26. listopada

Izložba u MKD-u.
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OBAVIJEST
November 30-án, 18 órakor a Staro Čiče-i Fenix étteremben Berkes Imre, a megye magyar ki-

sebbségi képviselője szervezésében megtartják a Zágráb megyei magyarok napját. A kultúrműsort 
vacsora követi, melynek folyamán magyar zenekar szolgáltatja a zenét. Az érdeklődők november 
20-áig jelentkezhetnek Berkes Imrénél a 099/319-0526-os telefonszámon. A belépő ára 50 kuna.

Priredbe u Mađarskom 
kulturnom društvu “Ady Endre”

NEDJELJA 4. STUDENOG U 10:00 SATI – Prisjećanje na preminule članove MKD „Ady 
Endre”.

SUBOTA  10. STUDENOG U 18:00 SATI – Kulturni program polaznika radionice 
mađarskog jezika povodom Dana mađarskog jezika.

NEDJELJA 11. STUDENOG U 10:00 SATI – Izložba pristiglih radova i proglašenje 
pobjednika međunarodnog likovnog natječaja „Život i nasljeđe Svetog Martina”.

Martinske svečanosti nastavljaju se u 16 sati u Mađarskom Institutu, gdje će učenici 
Reformatske gimnazije Rákóczi Zsigmond iz Szerencsa zajedno sa polaznicima mađarske 
vrtićke skupine i učenicima dvojezične nastave izvesti prigodni program. U 17:30 kreće 
lampionska povorka djece prema Zagrebačkoj katedrali, gdje se u 18 sati održava sveta 
misa.

SUBOTA  17. STUDENOG U 18:00 SATI – Promocija knjige „A magyarok és németek 
vesztesége Horvátországban és Bácskában 1944/45-ben és a háború után / Stradanje 
Mađara i Nijemaca u Hrvatskoj i Bačkoj 1944./45. i u poraću”. Autori: akademik András 
Bognár, László M. Horváth i Vladimir Geiger

SUBOTA  24. STUDENOG U 18:00 SATI –  Promocija knjige „Karácsonyi szösszene-
tek“ (Božićni dašci) autora Rókusa Kalapisa

„Prije 100 godina je završio I. svjetski rat” – znanstvenopopularno predavanje u sklopu 
Mađarske Tribine, predavač László Réber.

MKD „Ady Endre”
konačno potpisao 

trogodišnji ugovor
Nakon više od šest godina 

nesigurnosti, u nazočnosti 
zastupnika Roberta Janko-
vicsa, 22. listopada ministar 
državne imovine Goran Marić 
i predsjednica MKD „Ady End-
re” Maria Ranogajec Komor 
potpisali su novi ugovor o 
nastavku korištenja prostorija 
Društva u Martićevoj 8.


