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Informativni list mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Neuspjeli pokušaj osnivanja
Vijeće mađarske nacionalne 

manjine Grada Zagreba po drugi 
put je iniciralo osnivanje nacionalne 
Koordinacije mađarske manjine 
u Hrvatskoj i u interesu toga 
pozvalo je (povratnicom) sve 
izabrane predsjednike županijskih 
manjinskih vijeća (Grada Zagreb, 
te Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske i Bjelovarsko-bilogorske 
županije) i županijske predstavnike 
(Koprivničko-križevačke, Istarske, 
Požeško-slavonske, Splitsko-
dalmatinske, Sisačko-moslavačke, 
Primorsko-goranske, Virovitičko-
podravske i Zagrebačke županije).

13. svibnja 2012. u 13 sati u vijećnici 
Vijeće mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba iz dvanaest županija 
pojavilo se samo jedno županijsko 
vijeće i pet županijskih zastupnika. 

Prisutni su sa velikim žaljenjem 
utvrdili da zbog odsustva triju 
županijskih vijeća (iz Osječko-
baranjske, Vukovarsko-srijemske i 
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Bjelovarsko-bilogorske županije) 
i tri predstavnika (iz Koprivničko-
križevačke, Istarske i Požeško-
slavonske županije) nije moguće 
osnovati Koordinaciju vijeća i 
predstavnika mađarske nacionalne 

manjine u Republici Hrvatskoj.
Nazočni su poduprli Vijeće 

mađarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba da nastavi sa aktivnostima 
glede inicijative za osnivanjem 
mađarske nacionalne koordinacije.  

Povodom 100. obljetnice rođenja 
slikara Andrása Hangye u rodnom 
mjestu umjetnika u Starim Moravicama 
(Vojvodina) 19. svibnja prikazana je 
izložba u mjesnom kulturnom društvu 
„Ady Endre”. Na svečanosti nazočna 
je bila i umjetnikova počerka Ljiljana, 
koja živi u Londonu odakle je došla 
na proslavu gdje je nakon otvaranje 
izložbe otkrila spomen ploču svome 
očuhu na pročelju KUD-a. S obzirom 
da su na zagrebačkoj izložbi Andrasu 
Hangyi gosti iz Vojvodine  pozvali 
članove Mađarskog lulturnog društva 
„Ady Endre” i Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada Zagreba na 
izložbu u Stare Moravice, na proslavi 
su bili nazočni Zoltan Balaž-Piri, Zsuzsa 
Csányi i Peter Sekereš.                                                                                                                                
    CsZs

Izložba slika Andrása Hangye u Starim Moravicama

Spomen ploču otkrila je poćerka Ljiljana

Bilten Mađara Zagreba



U Mađarskoj je nadalje glavna tema svađa između desnice i ljevice, 
trenutno su uzburkane strasti zbivanja vezana za Horthyja. Iz materijala 
mađarske informativne agencije MTI odabrali smo sadržaje za Izbor.

Demonstracije ispred Liberalnog Kluba

Izbor

Demonstracije desnice u Budimpešti
Prema Tamásu Gaudi-Nagyu, 

parlamentarnom zastupniku 
stranke Jobbik, u Mađarskoj 
borba se treba voditi sa anti-
mađarskim raspoloženjem koje 
se skriva iza antisemitskih i 
protuciganskih pokliča. U nedjelju 
ispred dvjestotinjak okupljenih, 
pravobranilac, parlamentarni 
zastupnik održao je govor 

na protestnom skupu protiv 
„mržnje Mađara” i odvjetnika 
Pétera Dániela koji je oskvrnuo 
crvenom bojom spomenik Mik-
lósa Horthyja. Tamás Gaudi-Nagy 
proglasio je pokret protiv anti-
mađarskih ispada, kojemu je dao 
ime „Spriječimo protumađarsku 

mržnju!”. Predložio je da se postavi 
još više spomenika i kipova, te 
održavaju priredbe siječanja u čast 
negdašnjeg vladara/gubernatora.

Zastupnik u mađarskom 
parlamentu izjavio je: „U cilju 
pokoravanja države protumađarska 
mržnja dobiva sve veći prostor 
za djelovanje i mi se protiv toga 
moramo boriti. Ne smijemo 

dozvoliti da naše simbole, vjeru i 
čast vrijeđaju takvi bezvrijedni ljudi 
koji s inferiornim uvjerenjima iz 
zastarjelih knjiga nas uče kako bi 
nas uvjerili da mi nismo kod kuće u 
našoj domovini.” 

Protestnu akciju organizirala 
je Udruga žrtava pravosudnog 

sustava, zbog toga što je u srijedu 
ujutro crvenom bojom unakažen 
spomenik Miklosa Hortya, u 
naravnoj veličini, koji je tjedan 
ranije otkriven u mjestu Kereki u 
županiji Somogy, a oko vrata kipa 
okačen je natpis:”Masovni ubojica, 
ratni zločinac”. Odvjetnik Péter 
Dániel već je ranije kao protivnik 
postavljanja spomenika najavio 
napad, a nakon spomenute akcije 
putem Facebook-a i priznao djelo. 
Jobbik-ov zastupnik György Szil-
ágyi prijavio ga je državnom 
odvjetništvu. Demonstracije na 
kojima su se pojavili gardisti, lokalni 
čelnici stranke Jobbik i simpatizeri, 
tempirane su i sazvane pred 
Liberalnim klubom u ulici András-
sy, pred zgradom gdje je kao gost 
Péter Dániel držao predavanje. 
Na mjesto održavanja predavanja 
odvjetnik je stigao taksijem, te je uz 
pomoć kordona policije jedva ušao 
u zgradu, dok su mu prosvjednici 
dobacivali:”Izdajniče domovine” 
i „Prljavi židove”. Jednu stariju 
ženu prije početka skupa, a nakon 
dolaska Pétera Dániela privela je 
policija zbog remećenja javnog 
reda, a jednog muškarca udaljila je s 
mjesta zbivanja nakon što je tražio 
riječ ali mu sudionici prosvjeda 
nisu dali mikrofon, titulirajući ga 
„prljavim pederom” i „židovskim 
plaćenikom”.

U Siófoku žele vratiti spomenik Horthyjevom sin
Predstavničko tijelo grada Siófo-

ka odlučilo je da u Balatonszéplaku 
na mjesto nekadašnjeg vodotornja 
postavi obnovljeni spomenik Mihály 
Karolyia, kojeg je izradio Imre Varga, 
i koji je uklonjen sa glavnogradskog 
trga Lajosa Kossutha. Nadalje iz 

proračuna podmirit će se vraćanje 
spomenika Istvána Horthyja, sina 
Miklósa Horthyja, na staro mjesto. 
Rukovodstvo Siófoka odlučilo je da 
će samodoprinosom pokušati pronaći 
ostatke spomenika Istvánu Horthyju, 
rad kipara Zsigmonda Kisfaludi 

Strobla, rekonstruirati ga i vratiti na 
izvorno mjesto. Gradonačelnik Árpád 
Balázs (Fidesz-KDNP) naglasio je da 
je ova odluka donijeta stoga što ovaj 
spomenik ima umjetničku vrijednost, 
te da je ime Istvana Horthyja je usko 
povezano sa Siófokom. 



Majčin dan u MKD

Godina mađarskih 
vrtića u dijaspori

Švedsko odlikovanje 
Mirku Hrupelju

Već tradicionalno dječji glasovi 
odzvanjaju u prostorijama MKD-a 
svake druge nedjelje svibnju. 
Veselim recitacijama i pjesmom su 
polaznici mađarskog vrtića i učenici 
nižih razreda osnovne škole svojim 
majkama i bakama čestitali Majčin 
dan. Ove godine uručili su im cvjetni 
buket sastavljen od četrnaest 
šarenih pjesmica o cvijeću, a 
slavljenice su s oduševljenjem i 
velikim pljeskom zahvalile na tom 
daru. Na posjećenost ove priredbe 
ne možemo se požaliti s obzirom 
da su čitave obitelji željele vidjeti 
nastup svoje djece.

Hajnalka DRAGANIĆ

U sklopu programa pod nazivom 
„2012. godina mađarskih vrtića u 
dijaspori” mađarskog Državnog 
tajništva za nacionalnu politiku, 
17. svibnja u zagrebački vrtić 
„Potočnica” posjetili su gosti iz 
Mađarske: Virág Hajnal, predstojnica 
odjela za strateško planiranje i 
informiranje Državnog tajništva za 
nacionalnu politiku, sa suradnikom 
Lászlom Horváthom, te Böske Ti-
már, muzička direktorica plesnog 
ansambla „Zvijezdooki”, koje je 
održala i plesnu radionicu.

Cilj programa je potaknuti 
roditelje iz mađarske dijaspore da 
upisuju svoju djecu u mađarske 
vrtiće, odnosno da odabiru 
obrazovne institucije na mađarskom 
jeziku.

Djeca izvela prigodni cvjetni igrokaz majkama i bakama

Mađarski gosti u vrtiću „Potočnica”

Člana mađarske manjinske 
zajednice i člana  MKD „Ady End-
re” Mirka Hrupelja, rodom iz 
Zrenjanina, švedski kralj Carl XVI. 
Gustaf dodijelio je odličje Viteškog 
reda Polarne zvijezde, prvi razred, 
za njegov rad tijekom 30 godina na 
promicanju švedskog jezika i kulture 
u Hrvatskoj. Profesor Hrupelj autor 
je švedsko-hrvatskog i hrvatsko-
švedskog rječnika, a između 1992. 
i 1996. godine obnašao je dužnost 
savjetnika u na Veleposlanstvu 
Republike Hrvatske u Stockholmu. Odličje je predao Nj.E. Fredrik Vahlquist, veleposlanik Kraljevine Švedske



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 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.

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba sukladno svom Programu rada i temeljem 
odluke na 9. sjednici organizira studijsko putovanje u Mađarsku, sa ciljem upoznavanja mađarskih 
povjesnih lokacija i znamenitosti.

Polazak u subota, 8. lipnja 2012. u 7.00 sati, sa parkirališta iza tornja Cibona (Andrašecova ul.) 
Odredišta: Gárdony, Eger (noćenje), Tokaj, Sárospatak (noćenje), Szentendre.
Povratak u  nedjelja 10. lipnja 2012. u večernjim satima
Cijena  –   400 (četiristo) kn po osobi 
Cijena uključuje troškove putovanja (autobusom), smještaja, prehrane (dva doručka, subotnja 

večera), te ulaznice.  
Rok prijave i uplate: Zainteresirani se mogu javiti i izvršiti uplatu najkasnije do 31. svibnja 2012. u 

uredu Vijeća (osobno, telefonom ili e-mailom).
NAPOMENA! Putovanje osiguravate uplatom u navedenom roku. Ukoliko neće biti dovoljno 

prijavljenih (40 osoba), putovanje se otkazuje, a uplate će biti vraćene.    
S veseljem očekujemo Vašu prijavu.

OBAVIJEST

STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU
8.-10. lipnja 2012. 


