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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Felavatták Damjanich János emléktábláját
Az aradi vértanúk egyike, ma-

gyar nemzeti hős, Damjanich János 
tábornok, a horvát határőrvidéken, 
Stazán született. Még állnak a falai 
annak az épületnek, amely egyko-
ron a szülőháza volt. 

Kis Árpád,Sziszek-Moslavina me-
gye magyar kisebbségi képviselőjé-
nek, kezdeményezésére a HMDK, 
Magyarország külügyminisztériu-
ma anyagi támogatásával emlék-
táblát állított Damjanich János szü-
lőhelyén.

A  megemlékezéssel és koszo-
rúzással egybekötött felavatásra 
október 4-én került sor. A résztve-
vők között jelen volt Csóti György, 
a Fidesz-MPSZ országgyűlési képvi-
selője, Firtl Mátyás, a KDNP ország-
gyűlési képviselője, dr. Iván Gábor 
zágrábi magyar nagykövet, Bakó 
Tamás, a zágrábi Magyar Nagykö-
vetség első beosztottja, valamint 
Dezső János, a nagykövetség okta-
tási és kulturális tanácsosa. 

A HMDK képviseletében Jan-
kovics Róbert ügyvezető elnök és 
Andócsi János alelnök, továbbá 
Berkes Imre, Zágráb megye ma-
gyar kisebbségi képviselője, Balázs-

Piri Zoltán, Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Önkormányzatának el-
nöke és Szekeres Péter, az önkor-
mányzat titkára.

- Ennek az emlékműnek egy 
fontos üzenete van, mégpedig az, 
hogy mi ebben a térségben - horvá-
tok, magyarok, szerbek és mások - 
egymásra vagyunk utalva. 

Ez a délután itt, Stazán, egy 

örömünnep volt, hiszen minden 
nemzetiség együtt ünnepelt, egy 
olyan hős előtt tisztelegtek, aki a 
szabadságért, az egyenlőségért és 
a testvériségért harcolt, és ezzel 
ő az összes többi nemzetiség sza-
badságáért is küzdött – mondta 
alkalmi beszédében Csóti György 
országgyűlési képviselő.

MOLNÁR Mónika (ÚMKÚ)

Az emléktáblát Kis Árpád kezdeményezésre állították 

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkörben az idén is folytatódik az „Ismerkedjünk a 
magyar nyelvvel és kultúrával” elnevezésű, heti rendszerességű foglalkozás. Szívesen 
látunk mindenkit, aki meg szeretné ismerni és elsajátítani a magyar nyelv titkait, elő-
zetes nyelvismeretétől függetlenül (külön csoport foglalkozik azokkal, akik még nem 
beszélnek magyarul, és külön tevékenykednek azok, akik a nyelvet már valamilyen 
szinten elsajátították). Bővebb felvilágosítást Szemesi Róberttól kérhetnek a robi_sz@
hotmail.com e-mail címen, vagy a 098 457 557 mobil-számon

Nyelvtanfolyam a Körben



Október 20-án, a Horvatországi 
Magyar Demokratikus Közösség, 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa és az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör szervezésében megtar-
tották az immár hagyományos 3. 
Zágrábi Magyar Néptáncestet.

A Dubrava Népegyetem szín-
háztermében  a csúzai „Csárdás”, 
a laskói Petőfi Sándor MKE ifjúsá-
gi néptáncsoportja, a kiskőszegi 
„Ki sasszonyok”, a Várdaróc 
MKE ifjúsági néptáncsoportja, a 
dályhegyi Petőfi Sándor MKE ifjú-
sági néptáncsoportja és zeneka-
ra, a haraszti Ady Endre MKE ifjú-
sági néptáncsoportja léptek fel, 
valamint a zágrábi magyar óvodá-
sokból és kisiskolásokból álló népi 
táncsoport. Bár a rendezvényt az 
idén műszaki okok miatt nem a 
megszokott színhelyén, a Cseh Ott-
honban tartották meg, a zágrá-
bi közönség szép számban jelent 
meg, s élvezte a hangulatos mű-
sort. A zágrábi társszervezők min-
denkit kedvesen fogadtak, ám leg-
inkább a régi, kedves ismerősök, a 
haraszti Ady Endre MKE táncosai 
megjelenésének örültek meg. 

Szórakoznak a zágrábi „sztárok”

A zágrábi társszervezők leginkább régi ismerőseik, a haraszti Ady Endre táncosainak örültek meg

3. Zágrábi Magyar Néptáncest



Gördül a busz, együtt a csapat

Árpád-kori templom Bántornyán

Zágráb Város Magyar Kisebbsé-
gi Tanácsa október 13-án és 14-én 
kirándulást – tanulmányutat szer-
vezet Lendvára és környékére, az-
zal a céllal, hogy a magyar történel-
mi helyeket és nevezetességeket 

megismerjék a Zágrábban élő ma-
gyarok és barátaik. 

Varazsd központjában ált 
meg először a csapat, ezután 
Zrínyifalván virágcsokrot helyzett 
el  Zrínyi Miklós emlékművénel ahol 
a női kórus jelenlévő tagjai eléne-
kelték a magyar himnuszt. Csáktor-
nyán a Zrínyiek valamikori várában 
helyet kapó, helyi történelmi múze-
umban időztek. 

Lendván várt ránk a helyi Ma-
gyar Nemzetiségi Művelődési Inté-
zet munkatársa, Patyi Zoltán aki át-
vette a további kalauzolást. Miután 
a lendvai Szent István szobornál is-
mét elhangozott a himnusz, meg-
kezdődött a környező vidéken lévő 
jellegzetességek megtekintése. A 
zágrábiak láthatták a bántornyai, 
freskókkal díszített Árpád-ko-
ri templomot, a Máriá fát – zarán-
dok helyet –, az Orchidea gyárat, 
valamint Dobronak és Bukovnica 
között található Bakonaki tavat 
is. Néhány érdekes dolgot emel-

nék ki: A Szent Vid Kápolna közelé-
ben, jótékony földsugárzás tapasz-
talható, 450 méter átmérőjű terü-
letén 50 különböző gyógyhatású 
hely található. A helyszínen külön-
böző színekkel 26 pont van kijelöl-

ve, melyek a leírás szerint csökken-
tik a különböző egészségügyi prob-

lémákat és javítja testi-lelki állapo-
tunkat. Különleges energiával ren-
delkezik a Szent Vid Kút vize is, így 

gyógyító hatással bír a látás- és hal-
lászavaroknál, valamint az emész-
tőszervi, ideg- és bőrrendszeri 
rendellenességek enyhítésénél. 

Mielőtt a szálláshelyre érkez-
tünk volna, még szombaton sike-
rült megtekinteni a Mártonhelyi 
teplomot és meglátogatni a „haza 
bölcsének” emlékházat Zsitkócon, 
mert Deák Ferenc családja 
Zsitkócról származott. Vasárnapot 
a Gáborjánházi történelmi jelentő-
ségű templomban kezdtük - szent-
misével, amit Lendvai Zoltán plé-
bános tartott. Mindenkinek egyből 
megtetszett a nyíltszívű, nagylelkű 
pap, aki nagy ügyességgel bűvöli 
a gördeszkát is. Családi fotózás és 
rövid társalgás után, meg is hívtuk 
Zágrábba. Visszatérve Lendvára 
megnéztük a Bánffy Központot, a 
lendvai várat,  a Szentháromság-
kápolnát és az ott lévő múmiát, a 
lendvai templomot és a Makovecz 
Imre tervezte kultúrházat. Egyik 
régi jó ismerősünk pincéjének meg-
látogatása után, élményekkel tel-
ten indultuk haza. 

Ez egy rövid de nagyon szép és 

tartalmas út volt. Alig várjuk, a kö-
vetkező tavaszi túrát. 

SZEKERES Péter

Muravidéki kirándulás
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Megjelenik havonta, 1000 példányban

Dr. Osvay Margit Mádon szüle-
tett, egyetemi tanulmányit a deb-
receni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem fizikus szakán végezte. 
7 évig ezen az egyetemen dolgo-
zott mint tanársegéd, majd 1971-től 

az MTA Izotópkutató Intézetének 
(ma az MTA Energiatudományi Ku-
tatóközpontjának része) a munka-
társa Budapesten a mai napig.

A fizikai tudományok kandidá-
tusa, több nemzetközi dozimet-
riai szervezet tagja (EURADOS, 
ISSDO). 120 tudományos publiká-
ció és két könyvfejezet szerzője, 
társszerzője, egy magyar szabadal-
ma van.

2008-ban Sugárvédelmi Emlék-
éremmel, 2010-ben Szigeti György 
díjjal tüntették ki munkásságáért 

Nehéz-e sikeres tudós nőnek lenni Magyarországon?
 Dr  Osvay Margit, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Izotópkutató Intézetének 

főmunkatársa tartja a Magyar Tribün következő előadását

különös tekintettel a:
– gamma sugárzás dózistel-

jesítményének mérésére szolgáló 
sugárrezisztens szilícium félvezető 
detektorok fejlesztéséért,

– aluminiumoxid kerámia 

termolumineszcens (TL) dózismé-
rők előállításáért és a Paksi Atom-
erőműben kevert neutron-gamma 
sugártérben, magas hőmérsékle-
ten történő, hosszú idejű dozimet-
riai alkalmazásáért.

Ebből a rövid bemutatóból is ki-
derül, hogy dr. Osvay Margit gaz-
dag és sikeres tudományos mun-
kássága fedezet arra, hogy a tudós 
nők helyzetéről, sikereiről és prob-
lémáiról beszámoljon.

Előadásában kitér arra, hogy 
már egyetemista korában férjhez 

ment és az egyetem elvégzése 
után élte át az alkotás legcsodála-
tosabb élményét: édesanya lett.

Kutató fizikusként hosszabb ide-
ig ösztöndijasként dolgozott Dá-
niában, több évtizedes tudomá-
nyos együttműködése van a zágrá-
bi Ruder Boskovic Intézettel, por-
tugál együttműködése a reaktor 
dozimetriai területén több mint 10 
éves.

Nem könnyű karriert építe-
ni, tudós nőnek lenni sem itthon, 
sem máshol, mert a kutató dolga 
nem egyszerű munka, hanem hiva-
tás, amit nehéz befejezni és sietni 
a gyermekért az óvodába, iskolá-
ba, szervezni a háztartást, követ-
ni a gyermek tanulmányait és ész-
revenni mindent, ami a nő, a fele-
ség, a nagymama felelőssége a csa-
lád életében. 

Szülei alkalmazkodásra nevelték 
és arra, hogy a lelki egyensúlyunk 
belülről jön, ne várjuk mástól a fa-
ladat megoldását és hogy csak az 
igazán nehéz, amit nem szívesen 
csinál az ember.

Ha még egyszer születne, akkor 
is nő szeretne lenni, ráadásul több 
gyermekes anyuka és fizikus!

Az előadás 2012. november 10.-
én, szombaton 18:00 órai kezdettel 
lesz az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
helységeiben (Martićeva 8, Zagreb)

Az előadás után szerény foga-
dás keretein belül kötetlen beszél-
getésre, barátkozásra lesz lehető-
ség.      

RANOGAJEC-KOMOR Mária

Az Ady Endre Magyar Kultúrkörben vendégszereplés miatt,
 novemberben nincs rendezvény.

Fizikus és nagymama: dr. Osvay Margit unokájával


