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Informativni list mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Položeni vijenci na spomenik Jószefa Antalla

Prisjetili smo se slikara Andrása Hangye

Ove godine je veleposlanik 
Mađarske u Zagrebu dr. Gábor 
Iván organizirao 3. travnja u ulici 
Jószefa Antalla polaganje vijenaca 
na spomenik bivšeg premijera 
Mađarske Jószefa Antalla. Sve 
mađarske udruge u Zagrebu su i 
ovaj put zajedničkim vijencem odali 
počast prvom predsjedniku vlade 
Mađarske nakon demokratskih 
promjena. Izaslanstvo Vijeća 
mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba predvodio je 
predsjednik Zoltan Balaž-Piri.

Za razliku od prijašnjih godina, 
ove godine niti grad Zagreb niti 
Budimpešta nisu bili na polaganju 
vijenaca.

14.travnja u Mađarskom 
kulturnom društvu „Ady Endre“ 
zagrebački mađari prisjetili su se 
100. obljetnice rođenja slikara And-
rása Hangye.

Na ovom događaju bili su 
prisutni i gosti iz Vojvodine: László 
Gulyás predsjednik,  Lászlo Papp 
potpredsjednik i  Károly Besnyik 
tajnik Udruge za mjesnu povijest 
„Monografija“ iz Stare Moravice, 
Győző Bordás  direktor novosadskog 
dnevnog lista „Magyar Szó“, st. Mi-
hály Novák, voditelj međunarodne 
umjetničke kolonije 9+1, Angéla 
Jakobovicz muzejski pedagog iz 
Kiskunhalasa, ml. Mihály Novák 
profesionalni fotograf iz Subotice, 
utemeljitelj umjetničke kolonije, te 
István Zsáki slikar iz Bačke Topole, 
član predsjedništva kolonije 9+1.

    Izložbeni postav osmislio i 
sastavio László Koiss uz pomoć 
Lászlá Rebera.

Na izložbi organiziranoj povodom 100. obljetnice slikarevog rođenja mnogi su 
prvi put vidjeli dijela Andrása Hangye, nažalost samo reprodukcija. Povodom 

ovog značajnog događaja izdan je prigodni broj Biltena, a sukladno običaju poslije 
priredbe slijedilo je druženje.



Teorija i politička realnost ukazuju 
da će János Áder već u prvom krugu 
glasovanja postati predsjednik 
države s dvotrećinskom većinom 
glasova u Parlamentu. Mandat će 
mu trajati do 2017. godine, tj. debelo 
će preći u razdoblje slijedećeg saziva 
Parlamenta.

Život je doveo do toga da 
pedesettrogodišnji budući 
predsjednik, slično kao i premijer 
i predsjednik parlamenta, bude 
pravi politički veteran. Svi su 
oni utemeljitelji Fidesz-a, aktivni 
sudionici druőtvenih promjena, 
započeli su političku karijeru 
kao zastupnici izabrani na prvim 
slobodnim i demokratskim izborima. 
Oni se više od 24 godine bore u prvim 
redovima javnog političkog života, 
a u stranci i u parlamentu obnašali 
su već brojne značajne funkcije. 
To da će uskoro János Áder, Vik-
tor Orbán i Lászlá Kövér postati tri 

najznačajnije osobe u Mađarskoj 
simbolički pokazuje da je Fidesz, 
koji je izrastao iz Bibó kolegijuma, 
jedina politička stranka koja je 
preživjela više od dva desetljeća od 
demokratskih promjena. Mada je 
malo vjerojatno da ga je samo zato 
predložio premijer.

Ne vjerujem da puno griješe oni 
koji misle da je Viktor Orbán prije 
predlaganja razmišljao o nekome 
tko sasvim svojim osjeća novi ustav 
i na njega izgrađen ustavni poredak.

 Onaj sustav kojemu sada više ne 
prijeti opasnost iznutra, od slabe 
parlamentarne opozicije, već izvana, 
sustav protiv čije konsolidacije su 
pojedini spremni učinit sve.

Dobro je da se u ovakvoj prilici 
u predsjedničku palaču useli čovjek 
koji ako treba može zastupati 
Mađarsku u inozemstvu (konačno 
to je činio protekle dvije i pol godine 
u Europskom Parlamentu), te koji 

ne samo da prihvaća već i razumije 
logiku ovog sustava.

Nije sporedno da je pravnik János 
Áder aktivno sudjelovao u pripremi 
ustavnih promjena 1989. godine 
pri demokratskim promjenama, 
njegova odanost pravnoj državi i 
parlamentarnoj demokraciji nije 
upitna. To moraju priznati i oni koji 
su mu kao stranačkom političaru 
uvijek bili protivnici.

Sadašnja potraga za 
predsjedničkim kandidatom imala je 
poseban karakter. Ne misleći pritom 
na to da nije postala neprikladan 
cirkus kao prilikom predlaganje 
premijera od strane Socijalista 
nakon ostavke Ferenca Gyurcsánya. 
Već na to da su potencijalni kandidati 
nastojali izbjeći ovu visoku dužnost. 
Za Lászlá Kövera sigurno je, a prema 
vijestima ni János Áder se nije sam 
gurao. Tome je vjerojatno jedan od 
razloga to što je Pála Schmitta jedan 
politički tabor od samog trenutka 
izbora uzeo na zub, ne dajući mu 
ni sekundu mira, niti poštovanje 
prema funkciji koju treba obnašati. 
Ovim se opet uspjelo prekoračiti 
ona granica koju su od 1990. svi više-
manje poštovali, kada je bila riječ 
o predsjedniku države. Znači, tko 
prihvati ovu dužnost može očekivati 
samo najgore.

Upravo zato je Viktor Orbán 
u osnovi razmišljao o jednom 
političaru koji je prekaljen u brojnim 
teškim bitkama javnog i političkog 
života Mađarske. Odredbe ustava 
ne ukazuju na to kakva osoba treba 
biti predsjednik države. Unatoč 
tome što još nije ni izabran, mnogi 
su već lomili koplja nad budućim 
predsjednikom. 

Sada oni viču o stranačkom 
poslušniku koji su bivšem 
predsjedniku Árpádu Gönczu, koji 
je potekao iz SZDSZ-a, izgradili kult 
ličnosti ili koji su predlagali Katalin 
Szili, političarku iz MSZP-a. 

Ne postoji čovjek bez prošlosti.
Ja bih ipak još malo pričekao s 

ocjenjivanjem predsjednikovanja Já-
nosa Ádera.

SZERETŐ Szabolcs 
„Magyar Nemzet”

Svatko je dobro prognozirao,  nema  iznenađenja, 
Viktor Orbán kao predsjednik Fidesz-a i nositelj 
liste vladajućih stranaka za predsjednika države 
predložio je Jánosa Ádera mađarskog zastupnika 
u Europskom Parlamentu. 

Áder János

Áder



   Obnovljene prostorije 
Mađarskog kulturnog društva 
doprinijele su tome da se u 
proteklim godinama povećao broj 
kulturnih zbivanja u društvu. Sekcije 
su temeljni stupovi programa, ali 
usko se surađuje i sa mađarskim 
vrtićom, dvojezičnim odjeljenjem 
osnovne škole, izviđačima, te 
Društvom mađarskim znanstvenika 
i umjetnika. Time smo ispunili 
temeljnu zadaću, njegovanje 
mađarske kulture uz raznorodni 
oblik očuvanje baštine. Knjižnica 
je uređena, a knjige koja su spona 
među generacijama sada se mogu 
posuđivati. Održavaju se prigodni 
programi povodom nacionalnih i 

tradicionalnih praznika, književne 
večeri, obljetnice i sl. Upravo su u 
tijeku pripreme za 80. obljetnicu 
Društva. Održane su filmske 
večeri, predstavljanja knjiga, 
izložbe kojima smo bili domaćini 
ili  organizatori. Djeluje jezična 
radionica, a povremeno i radionica 
rukotvorina. Uz raznorodne 
aktivnosti nastojimo uvijek pružiti 
i nešto novoga, pa je tako ove 
godine bila prigoda da 22. siječnja 
proslavimo i Dan mađarske kulture. 
Proslava se odvijala u čast Ferenca 
Kölsceya, koji je 22. siječnja 1823. 
završio rukopis mađarske himne. 
Na taj dan riječima i dijelom šalje 
se poruka svim Mađarima u svijetu 

da trebaju veću pažnju posvetiti 
svojoj tisućljetnoj tradiciji, svojim 
korijenima, jačanju nacionalnog 
identiteta, te prikazivanju i daljnjoj 
predaji materijalne i duhovne 
vrijednosti, koje prikazuju našu 
prošlost. Program na prigodnoj 
večeri bio je slijedeći: Lea Ko-
vács recitirala je pjesmu Mihálya 
Vörösmartya „Misli u knjižnici“, 
održana je izložba knjižnih rariteta, 
te ručnih radova i uporabnih 
predmeta s tradicionalnim 
motivima iz Kalocse. Po običaju 
večer je završila s prigodnim 
domjenkom na kojem su posjetitelji 
mogli kušati tradicionalna jela. 

ŠEHTEL MOLNÁR Annamária

U poslijepodnevnim satima 
2.travnja bili smo sudionici 
dobrotvornog uskršnjeg sajma 
u organizaciji MKD „Ady Endre“. 
Prigodni predmeti, rukotvorine i 
naravno ukrašena jaja, te uskršnji 
ukrasi za stol promijenili su 
vlasnike. Po dobrom običaju bila 
je obimna ponuda vlastoručno 
priređenih jela, kolača i pića 
koja su se uz prigodnu cijenu 
mogla konzumirati. Sav prihod 
pomoći će u budućem radu 
Društva. Popodne je poteklo 
u svečarskom i dobrom 
raspoloženju, što daje nadu da 
će ovakva manifestacija prijeći u 
tradiciju.

 ŠEHTEL MOLNÁR  Annamária

Brojne kulturne aktivnosti u MKD „Ady Endre“

 Uskršnji sajam 
u MKD-u

Ove godine je, prvi put od osnivanja Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba, s ciljem njegovanja tradicionalnih običaja kuhanom šunkom i jajima 
počastila vjernike mađarske nacionalnosti. Ova inicijativa imala je izuzetan uspjeh 
i vjerojatno će postati jedna od tradicionalnih zbivanja među brojnim aktivnostima 
Vijeća.

Štovani pjesmoljupci! 
U Mađarskom kulturnom društvu „Ady Endre“ osnovana je sekcija ljubitelja mađarskih 

pjesama. Srdačno očekujemo sve koji bi željeli osvježiti svoje znanje, odnosno naučiti 
nove pjesme i čardaše. Susreti se održavaju subotom od 17:00 sati  u velikoj dvorani 
Društva (Martićeva 8).

Poziv



Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Urednik: Kalapis Rókus, prijevod na hrvatski: Peter Sekereš

Adresa: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda@zg-magyar.hr   OIB:37946763892   
WEB: www.zg-magyar.hr

Izlazi jednom mjesečno u 1000 primjeraka

Sve s radošću obavještavamo da se rukovodstvo i sekcije Mađarskog kulturnog društva „Ady Endre“ već 
dulje vrijeme pripremaju za najvažniji događaj ove godine proslavu 80. obljetnice Društva. Središnja proslava će 
se održati 2. i 3. lipnja 2012. godine. Supokroviteljstvo nad ovom manifestacijom su prihvatili gospođa Zsuzsan-
na Répás, državna tajnica za nacionalnu politiku pri Ministarstvu uprave i pravosuđa Mađarske i gospodin dr. 
Aleksandar Tolnauer predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Program proslave:
SUBOTA, 2. LIPNJA
17:00 sati – Svečani kulturni program u izvedbi sekcija Društva
Mjesto održavanja: Česki narodni dom, Šubićeva 20, Zagreb
U kulturnom programu će biti prikazana prošlost i sadašnjost Društva i izvedbi članova svih sekcija.
19:30 sati – Svečana večera u Gradskoj Kavani Zagreb (Trg bana Josipa Jelačića 9, Zagreb)

NEDJELJA,  3. LIPNJA
08:30 sati – Sveta misa na mađarskom jeziku u gornjogradskoj crkvi Sv. Marka
09:30 sati – Prijepodnevno druženje u Društvu
Cijena svečane večere je 100,00 kuna, a uplata se može izvršiti prije večere na licu mjesta.
Kako biste nam olakšali i pojednostavili organizaciju molimo vas da se radi popunjavanja prijavnog lista javite 

Društvu što prije ma jedan od sljedećih načina:
Osobno srijedom (izuzev 2. svibnja) između 17:30 i 19:30 sati, odnosno nedjeljom između 09:30 i 11:00 sati.
E-mailom na adresu ady-endre@inet.hr ili adyendrezagreb@gmail.com.
Rok za prijavu sudjelovanja na večeri je: nedjelja, 20. svibnja 2012. godine.

 Dragi članovi!
Bilo bi nam iznimno drago kada biste se u što većem broju odazvali na manifestacije, 

zabavljajmo se skupa, proslavimo na dostojan način 80. rođendan našeg Društva! 
Molimo sve koji pročitaju ovu obavijest da ga slobodno umnože i proslijede, ili o 

njegovom točanom sadržaju (riječju i/ili pisanim tekstom) obavjeste sve sadašnje i 
bivše članove s kojima su u kontaktu. 

S poštovanjem: Marijana Selman, predsjednik MKD”Ady Endre”

OBAVIJEST

Priredbe u Mađarskom 
kulturnom društvu “Ady Endre”

13. SVIBNJA, NEDJELJA, 17:00 SATI    - MAJČIN DAN   


