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Bilten Mađara Zagreba
Informativni list mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Prisjećanje na 80 godina MKD„Ady Endre”
U subotu, 2.lipnja 2012. na 

prigodnoj svečanosti obilježena 
je 80. obljetnica zagrebačkog 
Mađarskog kulturnog društva „Ady 
Endre”. Svečani program održan je 
u velikoj dvorani Češkog doma, koja 
se za ovu prigodu toliko napunila 
da su mnogi posjetioci ostali stajati. 

S obzirom da su na ovoj značajnoj 
obljetnici nastupile sve sekcije 
društva i gosti iz Umaga program je 
bio prilično dug, ali to nikome nije 
smetalo jer svi su uživali u svakoj 
minuti kvalitetnog programa. 

Pokrovitelj proslave, Aleksandar 
Tolnauer toplim je riječima govorio 
o djelovanju MKD-a, a u obraćanju 
nije izostavio ni šire značenje 
manjinskog života naglašavajući da 
u djelovanju kulturnih udruga nema 
mjesta pseudo-politiziranju, te da 
će se u buduće i Savjet prilikom 
raspodjele proračunskih sredstava 
puno pažljivije pridržavati kriterija 
za dodjelu sredstava nego do sada. 

Supokrovitelj gđa. Zsuzsanna 
Répás, zamjenica državnog tajnika 
Mađarske zadužena za nacionalnu 
politiku nažalost nije mogla doći 
na svečanost, a njeno pozdravno 
pismo pročitala je predsjednica 
MKD-a Marijana Selman.

U svakom slučaju to je bila jedina 
sjenka ove proslave jer je potpuno 
neshvatljivo da na obljetnicu jedne 
od najstarijih manjinskih institucija 
u cijeloj karpatskoj dolini nitko nije 
doputovao iz Budimpešte.

Svečanost su počastili svojom 
prisutnošću prvi savjetnik 
Veleposlanstva Mađarske u 
Zagrebu József Magyar i Lídia Jósvai 
ataše za kulturu, te Šandor Juhas, 
predsjednik Saveza mađarskih 
udruga. 

Prava novina je bila izvedba himni od strane nedavno osnovanog zbora MKD 

Aleksandar Tolnauer, predsjednik 
Savjeta na nacionalne manjine, 
pokrovitelj proslave pohvalio rad MKD-a

Marijana Selman, predsjednica Društva 
u pozdravnom govoru naglasila je značaj 
kulturnog djelovanja MKD ”Ady Endre”

Antal Irma, Antal Zsófia, Balázs Piri Ida, Balázs Piri Jasna, Balázs Piri Nina, 
Barna Dénes, Bevanda Zsuzsa, Bitunjac Beáta, Bušić Beáta, Csányi Zsuzsa, 
Dadon SImcha Zsuzsi, Draganić Hajnalka, Džeba Blanka, Emich Ovčarić Melinda, 
Evetović Klári, Grašovec Zita, Halász Gizella, Hercigonja Izidora, Hete Leonardo, 
Hofman Crnković Ildikó, Horváth Bokor Rózsa, Hrgović Dora, Jesenko Lana, Ko-
csis Karolina, Kovács Beáta, Kovács Ferenc, Kovács Lea, Kulenović Ilonka, Ladá-
nyi Csanád, Lang Bruno, Langenthal Péter, Matišić Szabina, Nagy Varjas Major 
Julianna, Nagy Zalán, Nikolić Dunja, Nižić Miroslav, Novosel Dunja, Platz Mária, 
Réber László, Sándorné Kiss Gabriella, Sekso Anna, Somek Nina, Stadler Brigit-
ta, Stein Siniša, Svaguša Katalin, Szabó Lajos, Szilágyi Erik, Šehtel Molnár Anna-
mária, Šehtel Tamás, Šimunić Bruno, Varga Attila, Varga Tibor.

Svi izvođači svečanog programa



Prisjećanje na 80 godina 
MKD„Ady Endre”

Nastavak s prve strane

Zsuzsa Csányi recitira

Narodni ples je okrunio program

Dramska sekcija prikazala je nekadašnju „brucošijadu”

Davno je bilo. Sa velikim 
uzbuđenjem i slabim znanjem 
hrvatskog jezika u Zagrebu na 
prvom radnom mjestu. Nakon 
službenog upoznavanja moj 
budući šef mi je zaželio puno 
sreće, te na slabom mađarskom 
dodao: „Zapamti, u Zagrebu 
biti Mađar je vrlina!” Rekao 
je on, tko je jedno određeno 
vrijeme u Čakovcu bio prisiljen 
ići u mađarsku školu. Od tada 
proteklo je više od 30 godina. 
Kroz to vrijeme više puta sam se 
prisjetila svoga šefa i njegovih 
riječi podrške. 

Vrijeme mu je dalo za 
pravo. Sa obitelji zavoljeli smo 
novo okruženje. Ovdje se 
dobro osjećamo, održavamo 
prijateljstva s hrvatskim i 
mađarskim obiteljima, odlazimo 
na mađarske mise, njegujemo 
svoj jezik i kulturu u MKD-u 
ali i kod kuće. Veliko nam 
je bilo zadovoljstvo da smo 
uspjeli uljepšati novo sjedište 
društva a život se vrti dalje. 
S velikim oduševljenjem smo 
se pripremali za proslavu 80. 
obljetnice. Došli su brojni bivši 
i sadašnji članovi, iz inozemstva 
šireg okruženja i Grada Zagreba.

Svečani program održan je u 
Češkom domu pred skoro 200 
nazočnih, uz eminentne goste, 
brojne članove i simpatizere.

Nakon kulturnog programa 
slijedilo je okupljanje i sveéana 
večera u Gradskoj kavani sa 170 
sudionika. Razgovarali smo, 
druűili se, slavili, a sve u dobrom 
raspoloženju.

Na sredini svečane dvorane 
obasjane svjetlom jedna 
tužna crna rupa. Protokolarni 
stol je prazan. Zar smo ostali 
prepušteni sami sebi!? Dogodilo 
se to svega dva dana prije svima 
nam poznatog dana -  4. lipnja,  - 
Dana mađarske nacionalne prip
adnosti.                                          Sz. M. 

Biti Mađar 
je vrlina ...?  



Susret članica 
Saveza mađarskih 

udruga

Recitirali i kuhali: Csányi Zsuzsa, Matišić Sabina, Šehtel Tomislav, Antal Irma

PROSLAVLJENI 
MAĐARSKI SPORTAŠI

Prvi sveopći susret udruga, 
članica Saveza mađarskih udruga 
(SMU) u Hrvatskoj održan je 16. 
lipnja u Grbavcu (kraj Grubišnog 
Polja) na livadi iza Mađarske kuće 
tamošnjih mađara, s namjerom da 
se ubuduće svake godine susretnu 
sve udruge i uzajamno predstave, 
te provedu zajedno jedan lijep dan 
i usput pripreme kakav mađarski 
specijalitet na otvorenoj vatri.

Na ovoj pozamašnoj manifestaciji 
sudionicima je podijeljeno 700 
kapa s kraticom Saveza mađarskih 
udruga na mađarskom jeziku 
(MESZ), no bilo je i onih koji su 
ostali bez kapa. 

Srećom, to nije utjecalo na 
uspjeh predstavljanja, jer su sekcije 
udruga predano, srčano i  - dodajmo 
– sa skoro nadljudskim naporom, 
na vrućini  više od 30 stupnjeva, 
na žarkome suncu,  prikazali što 
sve znaju. Najviše je bilo plesnih 
skupina, zborova, glazbenih sastava 
i solista, ali se tu našlo i izvođača 
baleta i recitatora.

Svaka je udruga bila smještena 
uz pojedini štand, na kojem je 
izložila materijale o svojem radu 
ili predmete koji ukazuju na 
pripadnost mađarskoj kulturi, što 
su svi sudionici mogli razgledati. 
Kada su jela bila pripremljena, svi 

su imali prilike kušati kulinarske 
delicije i slatkiše svojih susjeda, a 
našla se ponegdje i čašica domaćeg 
pića.

Tri člana MKD Ady Endre iz 
Zagreba recitalima su učinili prog-
ram raznovrsnijim. Irma Antal je 
znalačkom spretnošću obavljala 
svoje zadaće uz štand, te posluživala 
mađarski gulaš, koji je pripremila 
naša grupa.

Svi sudionici ovjekovječeni su 
na zajedničkoj snimci, a vrhunac 
programa na kraju,  bio je ogroman 

zajednički čardaš, poslije čega je 
slijedila olimpijada starih športova.

Unatoč vrućini koja se teško 
podnosila, sudionici su se dobro 
osjećali pod svojim suncobranima 
i tendama, pa je popodne na 
ovoj livadi zavladala atmosfera 
ugodnoga izleta.

Nakon srdačnog pozdrava s 
našim susjedima, na povratku kući, 
logičnim slijedom se postavljalo 
pitanje: „Koje bi mjesto iduće godine 
moglo bili domaćinom slijedećem 
susretu?“

Cs. Zs.

U organizaciji Veleposlanstva Mađarske, Vijeća 
mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba 
i Mađarskog  kulturnog  društva „Ady Endre” 
predstavit će se putujuća izložba Muzeja mađarskog 
sporta, s naslova „Proslavljeni mađarski sportaši”. 

Izložba će se prethodno moći pogledati 30. 
lipnja u sklopu manifestacije Ljeto na Strossu ili 
«Strossmartre», odnosno 1. srpnja u MKD Ady Endre. 

Svečano otvaranje izložbe održat će se 2. srpnja u 
holu Kineziološkog fakulteta (Horvaćanski zavoj 15) s 
početkom u 18 sati. Izložba je otvorena do 12. srpnja. 

Izložbu je sastavio dr. Lajos Szabó. 
Organizatori Vas sve rado pozivaju.



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 800 primjeraka

16. lipnja 2012. godine u MKD 
„Ady Endre”, u organizaciji 
Društva mađarskih znanstvenika 
i umjetnika (DMZUH) u Hrvatskoj 
predstavljena je knjiga pod 
naslovom „Mrtva mora”, dr. 
Kalmana Zsihe, redovnog 
sveučilišnog profesora na 
zagrebačkom Fakultetu strojarstva 
i brodogradnje. 

Knjiga s podnaslovom 
„Međudjelovanja srednje europe 
i mediterana”, opisuje povijest 
brodogradnje na Jadranu i 
uzajamnost tehnika krajem 19. i 
početkom 20. stoljeća, a nastala 
kao je rezultat istraživačkog 
projekta DMZUH-a, kojoj je 
potporu dala i Mađarska akademija 
znanosti.                                                   H. L.

Mrtva mora  

Mjesto održavanja turnira MKD 
„Ady Endre”, Martićeva 8, 1. srpnja 
2012. s početkom u 12 sati.

Zainteresirani se mogu prijaviti na 
telefon 099/885-0866.

• Mađarske katoličke mise u crkvi Svetog 
Marka tijekom ljeta neće biti služene. Od 16. 
rujna nastavljaju se svete mise s početkom u 
8:30 sati.

• Nedjeljna druženja u Mađarskom 
kulturnom društvu „Ady Endre” još se 
nastavljaju do 1 srpnja (u vremenu između 
9:30 i 11:30 sati), a nakon ljetne stanke ponovo 
započinju od 16.rujna.

• Zbog ljetne stanke do 15. rujna u MKD 
„Ady Endre” obustavljaju se redovita dežurstva 
srijedom predsjednika i tajnika, te rad knjižnice 
i mogućnost korištenja mađarske E-točke. 
Svim članovima društva ugodan odmor želi 
predsjedništvo MKD  „Ady Endre”. 

U slučaju potrebe MKD se može obavijestiti 
telefonom e-mailom.

• Uredništvo Biltena Mađara Zagreba 
također obavještava svoje čitatelje da će zbog 
ljetne stanke slijedeći broj Biltena biti izdan 
krajem rujna.

                      Svima želimo ugodan odmor.

Ljetna stanka  Mađarsko kulturno društvo 
„Ady Endre” poziva na 

Memorijalni 
stolnoteniski turnir 

„László Fekete”


