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25 godina mađarske vrtićke skupine
U subotu 9. ožujka 2019. 

u Dječjem vrtiću „Potočnica“ 
održana je svečanost povodom 25. 
obljetnice početka rada mađarske 
vrtićke skupine.U 25 godina od 
osnutka u skupini je boravilo 
oko 350 djece pod nesebičnom 
i majčinskom paskom teta Ka-
talin Svaguša, Eszter Petković i 
ranije Gyöngyvér Zorić, bez čijeg 
požrtvovnog rada ne bi skupina 
opstala ovih 25 godina. U tom su 
radu imale veliku podršku svih 
zaposlenih u vrtiću „Potočnica“ 
na čelu s ravnateljicom Borkom 
Rumiha. Program financira grad 
Zagreb, Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja Republike Hrvatske 
te od osnutka skupine, prati 
i donacijama podržava vlada 
Mađarske putem Državnog 
tajništva za nacionalnu politiku 
i Veleposlanstvo Mađarske u 
Zagrebu.

       Tomislav Ljutić, zamjenik 
ravnateljice vrtića pozdravio je 
nazočne, među kojima su bili 
gospođa Judit Pirityiné Szabó, 
načelnica za odnose s Mađarima 
izvan granica Državnog tajništva 
za nacionalnu politiku pri Uredu 
predsjednika vlade Mađarske, 
József Magyar veleposlanik 
Mađarske u Hrvatskoj, Róbert 
Jankovics saborski zastupnik 
Mađara u Hrvatskom Saboru, 
osobna izaslanica gradonačelnika 
Milana Bandića Martina Glasnović, 
voditeljica Odjela za predškolski 
odgoj i obrazovanje Gradskog 
ureda za obrazovanje, Nandor 
Čapo načelnik Samostalnog 
sektora za nacionalne manjine 
u Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja Republike Hrvatske 
i Andreja Silić viša savjetnica u 

Agenciji za odgoj i obrazovanje. 
           Gospođa Judit Pirityiné 

Szabó prenijela je pozdrave 
ministra Jánosa Árpáda Potápia 
i predala je zahvalnicu Državnog 
tajništva za nacionalnu politiku 
odgajateljici Katalin Svaguši za 
višedesetljetni rad s djecom 
te novčani dar Ministarstva 
mađarskoj skupini povodom 25. 
obljetnice postojanja.

        U ime Vijeća mađarske 
nacionalne manjine grada 
Zagreba, potpredsjednica 
Mariana Selman predala je  
zahvalnice za svesrdnu podršku 
i potporu skupine u proteklih 25 
godina Državnom tajništvu za 
nacionalnu politiku Mađarske, 
Veleposlanstvu Mađarske u 
Republici Hrvatskoj, gospodinu 
Milanu Bandiću gradonačelniku 
grada Zagreba, Gradskom uredu 
za obrazovanje, Dječjem vrtiću 
„Potočnica“, te za pomoć pri 
osnivanju skupine prije 25 godina 

gospodinu Mladenu Čuturi. U 
ime Vijeća posebno se zahvalila 
roditeljima, bakama i djedovima 

koji odrekavši se osobne komocije 
dječicu dovoze sve ovo vrijeme u 
mađarsku skupinu, a ne u obližnji 
vrtić u kvartu. Povodom obljetnice 
Veleposlanstvo Mađarske i Vijeće 
mađarske nacionalne manjine 
darivali su skupinu narodnim 
nošnjama.

Prije pet godina, prilikom 
obilježavanja 20. obljetnice 
osnutka skupine, Vijeće je 
dodijelilo zahvalnice osnivačima 
mađarske skupine: dr. Árpádu 
Baráthu, dr. Lászlu Horváthu, 
Jánosu Likóu i Jánosu Páppéu, 
kao i idejnom začetniku dr. 
Lászlu Sándoru. Ovih 25 godina 
uspješnog  rada skupine je dokaz, 
kako je njihov pionirski podhvat 
bio iznimno značajan i potreban, 
jer je skupina već godinama 
popunjena, a ponekad je i više 
zainteresiranih za upis nego što 
ih se može primiti. Djeca iz vrtića 
redovno se upisuju u dvojezičnu 
razrednu skupinu u OŠ Ivana 

Gundulića i čine podmladak 
sekcijama Mađarskog kulturnog 
društva Ady Endre.



Nacionalni praznik

Svečanost MKD-a

Mađarska tribina

14. ožujka povodom nacionalnog 
praznika, 171. obljetnice mađarske 
građanske revolucije iz 1848/49. 
godine Veleposlanstvo republike 
Mađarske organiziralo je domjenak 
za uzvanike u Mađarskom 
institutu uz nazočnost Orsolye 
Pacay Tomassich državne tajnice 
mađarskog  Ministarstva ljudskih 
resursa, Aleksandra Tolnauera 
predsjednika Savjeta za nacionalne 
manjine RH,  Milana Bandića 
gradonačelnika grada Zagreba, 
Roberta Jankovicsa saborskog 
zastupnika i brojnih drugih uzvanika 
Mađara. Nakon svečanih govora 
državne tajnice i veleposlanika 
Józsefa Magyara prisutne je 
pozdravio i Milan Bandić kojem je 
ovom prilikom uručena replika kipa 
Svetog Ladislava, te čestitao svima 
nacionalni praznik.

16. ožujka upriličen je svečani 
program Mađarskog Kulturnog 
društva povodom nacionalnog 
praznika. 

U programu obilježavanja 
171. obljetnice mađarske 
građanske revolucije i borbe za 
slobodu 1848/49.  pod naslovom 
„Proljeće naroda” nastupio 
je Mješoviti pjevački zbor i  
dramska sekcija MKD-a.

    Nakon svečanosti uslijedilo 
je već  tradicionalno druženje uz 
skromni domjenak.

U Mađarskom kulturnom 
društvu Ady Endre u subotu, 
2. ožujka 2019. održano je 
predavanje u veljači u sklopu 
ciklusa Mađarske tribine. 
Predavači su bili Kristina 
Katalinić i Eszter Baričević 
Tamaskó s Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Na predavanju su 
prezentirale rezultate svojeg 
istraživanja pod naslovom:„O 
pitanjima jezične upotrebe 
zagrebačkih Mađara”.



Zagrebački izviđači u 
Segedinu 

9. ožujka članovi izviđačkog 
odreda Zrínyi Miklós iz Zagreba 
sudjelovali su na 15. spomen 
obilježavanju velike poplave u 
Segedinu u Mađarskoj gdje su 
imali prilike posjetiti i odličnu 
predstavu, mjuzikl „Knjiga o 
džungli“ u izvedbi izviđača. 
Program je započeo u 10 sati i 
završio popodne s ekumenskim 
bogoslužjem. 

Zagrebački izviđači sudjelovali 
su u raznim igrama i bogatom 
programu, a sutradan su posjetili 
obližnji Nacionalni povjesni park 
u Ópusztaszeru i razgledali 
znamenitu panoramsku sliku 
Feszty Árpáda „Dolazak 
Mađara”.

III Skijaško natjecanje 
nacionalnih manjina

Fašnička zabava

24. veljače na Sljemenu 
održano je treće natjecanje u 
skijanju u organizaciji Koordinacije 
vijeća i predstavnika nacionalnih 
manjina grada Zagreba. Natjecalo 
se u 5 kategorija u amaterskom 
veleslalomu. Mađarski natjecatelji 
su osvojili: u kategoriji ženskih 
seniora prvo mjesto (Emese 
Nagy), u kategoriji djece i muških 
seniora drugo (Jakov Babarović 
i Toni Babarović), a u juniorskoj 
kategoriji drugo (Ida Balaž-Piri) i 
treće (Nina Balaž-Piri) mjesto

U subotu, 23. veljače u 
Mađarskom kulturnom društvu 
Ady Endre organizirana je 
fašnička zabava za odrasle.

 U sklopu programa članovi 
glazbene sekcije i Mješovitog 
zbora izveli su veseli zabavni 
program. 

Prava zabava počela je tek 
nakon programa. Uz obilati 
stol i pjevanje druženje i 
zafkancija trajalo je do kasno 
u noć.



Uređuje: Rokuš Kalapiš,  prijevod na hrvatski: Peter Sekereš
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OBAVIJESTI

PRIREDBE U MAĐARSKOM KULTURNOM DRUŠTVU 
SUBOTA, 6. TRAVNJA, 18:00 SATI – MAĐARSKA TRIBINA    „Mi legyen a tálon? – Étkezzünk egészsége-
sen”  Előadó: Petrik Mária, okl. Táplálkozástudományi Msc, Főo„Što na tanjur? – Hranimo se zdravo” 
Predavač: nutricionistica Mária Petrik, pročelnica Odsjeka za dietetiku i zdravu prehranu Bolnice 
„Szent Borbála” iz  Tatabánye.
NEDJELJA, 7. TRAVNJA, 15:00 SATI  – KLUB DRUŠTVENIH IGARA ZA ODRASLE I ZA DJECU – Donesite 
omiljene igračke!
SUBOTA, 13. TRAVNJA, 18:00 SATI   – USKRŠNJI SAJAM
Molimo članove, da svojim poklonima, prehrambenim delicijama i kolačima doprinesu uspješnosti ovog 
sajma. Sav prihod donira se Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre”.
NEDJELJA, 21. TRAVNJA, 10:00 SATI – USKRŠNJI DORUČAK 
Tradicionalni uskršnji doručak organizira Vijeće mađarske nacionalne manjine grada Zagreba.
NEDJELJA, 21. TRAVNJA, 11:00 SATI – MANJINSKI IZBORI – okrugli stol, informativno obavjesno 
predavanje u organizaciji Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.

KATOLIČKE SVETE MISE 
U zagrebačkoj crkvi Svetog Marka svaku prvu i treću nedjelju u mjesecu u  8: 45 sati.
   ( 7. travnja i 21. travnja dvojezična misa).

KALVINISTIČKA BOGOSLOVLJA
Obavještavamo mađarske vjernike reformatske crkve da biskup Péter Szenn drži bogoslužje 
u zagrebačkoj Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi (Našička 20, Zagreb), svake druge i 
četvrte nedjelje u mjesecu  (14. travnja i 28. travnja) s početkom u 17: 00 sati. 

Svim čiteljima želimo 
sretan Uskrs!


