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Otkrivena spomen ploča Jánosu Damjanichu
Jedan od martira iz Arada,
mađarski narodni junak, general János Damjanich rođen je na području
hrvatske vojne krajine u Stazi. Još
stoje zidovi one zgrade koja je nekoć
bila njegova rodna kuća.
Na inicijativu Arpada Kiša,
predstavnika mađarske nacionalne
manjine
Sisačko-moslavačke
županije, Demokratska zajednica
mađara u Hrvatskoj (DZMH) uz
materijalnu potporu Ministarstva
vanjskih poslova Mađarske postavila
je spomen ploču Jánosu Damjanichu
u njegovom rodnom mjestu.
Svečano otkrivanje spomen
ploče, uz polaganje vijenaca održano
je 4. listopada. Među nazočnim
bili su prisutni: György Csóti, bivši
veleposlanik, sada parlamentarni
zastupnik (Fidesz-MPSZ), Matija Firtl,
također parlamentarni zastupnik
(KDNP), dr. Gábor Iván, veleposlanik
Mađarske u Zagrebu, Tamás Bakó,
prvi savjetnik u Veleposlanstvu, te
János Dezső, ataše za obrazovanje
i kulturu Veleposlanstva Mađarske.
Na svečanosti su bili: Róbert Jankovics, izvršni predsjednik DZMH,
János Andócsi, potpredsjednik
DZMH, Imbro Berkeš, predstavnik

Spomen ploča je postavljena na inicijativu Arpada Kiša

mađarske
nacionalna
manjine
Zagrebačke županije, Zoltan BalažPiri, predsjednik vijeća mađarske
nacionalne manjine Grada Zagreba i
Peter Sekereš, tajnik vijeća.
- Ovaj spomenik nosi jednu važnu
poruku a to je, da mi ovdje na ovim
prostorima, i hrvati i mađari i srbi i
drugi, upućeni smo jedno na druge.
„Ovo poslijepodne ovdje u Stazi

posebno je radostan događaj, jer
sve nacionalnosti zajedno slave,
odaju poštovanje jednom heroju
koji se borio za slobodu, jednakost i
bratstvo i na taj način se On borio za
slobodu svih naroda i nacionalnosti“
istakao je u prigodnom govoru
György Csóti zastupnik u mađarskom
Parlamentu.
MOLNÁR Mónika (ÚMKÚ)

Tečaj mađarskog jezika u MKD “Ady Endre”
U mađarskom kulturnom društvu i ove godine se nastavlja održavanje jezičnih radionica
pod nazivom „Upoznajmo se s mađarskim jezikom i kulturom“. Rado ćemo vidjeti sve bi
željeli upoznati i usvojiti zajne mađarskog jezika neovisno o dosegnutoj razini znanja tog
jezika (zasebno se radi sa polaznicima koji još ne govore mađarski, a posebno onima koji
su mađarski jezik savladali do određene razine). Detaljnije informacije možete zatražiti
od voditelja Roberta Semešija putem e-mail adrese: robi_sz@hotmail.com ili pozivom
na telefon broj: 098 457 557.

3. Zagrebačka večer mađarskog folklora
20. listopada u organizaciji Vijeća
mađarske nacionalne manjine Grada
Zagreba,
Mađarskog
kulturnog
društva „ Ady Endre” i Demokratske
zajednice mađara u Hrvatskoj, po treći
put je održana sad već tradicionalna
manifestacija „Zagrebačka večer
mađarskog folklora“.
Kazališna dvorana Narodnog
sveučilišta Dubrava nastupili su:
omladinska folklorna skupina DZMH
„Csárdás” iz Suze, folklorna skupina
MKUD-a „Petőfi Sándor” iz Luga,
folklorna skupina „Kisasszonyok” iz
Batine, omladinska folklorna skupina
MKUD-a”Várdaróc” iz Vardarca,
folklorna i glazbena skupina MKUD-a
„Petőfi Sándor” iz Dalj Planine,
omladinska folklorna skupina MKUD-a
„Ady Endre” iz Hrastina, te dječja
folklorna skupina sastavljena od
polaznika mađarske skupine iz vrtića
„Potočnica“ i učenika dvojezičnog
odjeljenja OŠ. Ivana Gundulića iz
Zagreba. Unatoč tome da ove godine
iz tehničkih razloga ova priredba
nije održana na uobičajenoj lokaciji
u Češkom domu, ipak sse priličan
broj zagrepčana odazvao i uživao u
prekrasnom programu.
Zagrebačke plesne zvjezde pokazale svoje umjeće

Zagrebačke suorganizatore najviše obradovalo gostovanje plesača KUD-a „Ady Endre” iz Hrastina

Izlet u Pomurje
Vijeće mađarske nacionalne
manjine Grada Zagreba 13. i 14.
listopada organiziralo je studijsko
putovanje u Lendavu i okolicu,
s ciljem da zagrebački mađari i
njihovi prijatelji upoznaju mađarska

podataka: oko kapelici Sv. Vida
mogu se osjetiti posebna zračenja,
na području promjera 450 metara
nalazi se 50 različitih izvora zračenja,
od kojih je 26 označeno posebnim
oznakama i koje ljekovito djeluju

I u autobusu je bilo interesantno

povijesna mjesta i znamenitosti.
U središtu Varaždinu smo se
prvi put zaustavili, a potom smo u
Gornjem Kuršancu položila cvijeće
na spomenik Nikoli Zrinskom, a
prisutne članice ženskog zbora
otpjevale su mađarsku himnu.
Zatim je na red došao Čakovec
gdje smo posjetili povijesni muzej
smješten u bivšem dvorcu obitelji
Zrinski.
U Lendavi nas je dočekao Zoltán
Patyi, jedan od djelatnika kulturnog
instituta mađarske manjine, koji je
preuzeo daljnje vođenje grupe.
Nakon što se kod spomenika Sv.
Stjepanu, prvom mađarskom
kralju, ponovo otpjevala himna,
započet je obilazak znamenitosti
u okolici. Bili smo su prigodi vidjeti
freskama oslikanu crkvu iz doba
Arpadovića u Turnišču, Marijino
drvo koje je mjesto hodočašća,
tvornicu orhideja, te Bukovniško
jezero pored Dobrovnika. Ovdje
bih istakli nekoliko interesantnih

na razne zdravstvene probleme
ili poboljšavaju tjelesno i duševno

vida i sluha, te ublažava poteškoće
probavnog trakta, živčanog sustava
i dermatoloških oboljenja.
Prije
dolaska
na
mjesto
smještaja, još smo stiglo razgledati
crkva u Martjancima i posjetiti
spomen kuću Ferenca Deáka,
slavnog mađarskog ustavotvorca
čija obitelj potječe iz Žitkovca.
Nedjelju smo započeli svetom
misom u Gáborjánházi koju je
služio župnik Zoltán Lendvai. Svima
se jako dopao svećenik velikog
srca i vedra duha, koji s velikom
spretnošću skejta. Nakon grupne
fotografije i kratkog druženja
pozvali smo ga u Zagreb. Po
povratku u Lendavu posjetili smo
Bánffy Centar (kulturno središte
mađarske zajednice), tvrđavu,
kapelu Sv. Trojstva, u kojoj se nalazi
i mumija, te mjesnu crkvu i Dom
kulture, kojeg je projektirao slavni
mađarski arhitekt Imre Makovecz.
Nakon što nas je jedan stari
poznanik ugostio u svom vinskom
podrumu, puni dojmova krenuli
smo kući.
Ovo je bilo kratko, ali vrlo lijepo,

Stara freskama oslikana crkva u Turnišču

stanje.
Posebnom
energijom
raspolaže i voda iz bunara Sv. Vida,
koja ljekovito djeluje na smetnje

sadržajno i poučno putovanje.
Jedva čekamo slijedeći izlet u
proljeće.
Peter SEKEREŠ

Da li je teško biti uspješna znanstvenica u Mađarskoj?
Slijedeće predavanje u sklopu mađarske tribine drži Dr. Margit Osvay, viša znanstvena
suradnica Instituta za istraživanje izotopa Mađarske akademije znanosti (MTA)
Dr. Margit Osvay rođena u
Mádu, studij je završila u Debrecinu
na Sveučilištu Kossuth Lajos na
katedri za fiziku. 7 godina je na
istom fakultetu radila kao asistent,
a od 1971. pa sve do danas stručna

od zračenja», a 2010. godine
nagradu «György Szigeti» za svoju
znanstvenu djelatnost s posebnim
naglaskom na:
- razvijanje poluvodičkih silicijskih
detektora otpornih na ionizirajuća

Fizičarka i baka: dr. Margit Osvay s unukom

je suradnica Instituta za istraživanje
izotopa MTA (koji je danas dio
Istraživačkog centra za energetsku
znanost MTA) u Budimpešti.
Kandidat je za akademika iz
područja fizike, članica je brojnih
dozimetrijskih
organizacija
(EURADOS,
ISSDO).
Autorica
ili koautor je 120 znanstvenih
publikacija i dva knjižna poglavlja,
vlasnica je jednog patenta u
Mađarskoj.
2008. godine dobila je nagradu
«Spomen medalja za zaštitu

zračenja u svrhu određivanja brzine
doze gama zračenja,
- razvijanje termoluminiscentnih
(TL) dozimetara na bazi aluminijoksida i metode njihovog korištenja
u miješanom polju neutron-gama
zračenja, na visokoj temperaturi u
reaktoru Nuklearne elektrane Pakš.
Iz ovog kratkog predstavljanja
vidi se da bogato i uspješno
znanstveno djelovanje dr. Margit
Osvay daje joj pokrića da izvijesti
o položaju ženskih znanstvenika,
uspjesima i problemima.

U predavanju će se osvrnuti i na
to, da se udala već u studentskim
danima, te da je po završetku
studija doživjela najčudnovatije
stvaranje: postala je majka.
Duže
vremena
je
kao
stipendistica radila kao znanstveni
istraživač u Danskoj, više desetljeća
znanstveno surađuje sa Institutom
Ruđer Bošković u Zagrebu, a s
Portugalom više od 10 godina
surađuje na području reaktorske
dozimetrije.
Nije lako graditi karijeru, biti
znanstvenik niti u zemlju niti u
inozemstvu, jer istraživački rad nije
jednostavan posao već poziv kojeg
je teško dovršiti i žuriti po dijete u
vrtić, školu, voditi domaćinstvo,
pratiti djetetovo školovanje i
primijetiti sve što je obveza žene,
supruge, bake u životu obitelji.
Roditelji su ju odgajali da bude
prilagodljiva, te da duševna
ravnoteža dolazi iznutra, da ne
očekujemo od drugih rješavanje
zadataka i da je samo ono zaista
teško što čovjek nerado čini. Kada
bi se ponovo rodila i tada bi željela
biti žena, dapače čak majke s više
djece i fizičar!
Predavanje će održati u subotu
10. studenog 2012., s početkom
u 18:00 sati, u prostorijama
Mađarskog kulturnog društva „Ady
Endre “ (Martićeva 8, Zagreb).
Nakon predavanja u sklopu
skromnog domjenka bit će
mogućnosti za razgovor i druženje.
Marija RANOGAJEC

Mađarsko kulturno društvu „ Ady Endre” tijekom studenog
nema priredaba zbog gostovanja.
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