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Uruče na Na g r a d e „ T i b o r Tó t h “
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID) održalo je svečanu dodjelu Nagrade
„Tibor Tóth“ 19. studenog u prostorijama MKD „Ady Endre” u Zagrebu. Nagrada se ove
godine dodjeljuje po prvi puta stručnjacima i znanstvenicima mlađe generacije za njihov
značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti te kao poticaj za dalji rad.
Prva dobitnica je Danijela Unić, predavačica na veleučilištu VERN, koja se istaknula uspjesima
na više područja informacijskih znanosti i djelatnosti.
19. studenog uz prisustvo
udovice Tibora Tótha, Valéria
Tóth i brojinih članova Hrvatskog
informacijskog i dokumentacijskog
društva i Mađarskog kulturnog
društva „Ady Endre”, te gostiju
predana je nagrada nazvana po
nekadašnjem Mađarskog kulturnog
društva„Ady Endre” i osnivaču
HÍD-a Tiboru Tóthu.
Nazočne je u punoj dvorani,
osim
predsjednika
Hrvatskog
informacijskog i dokumentacijskog
društva Ive Tokića pozdravila i
predsjednica Mađarskog kulturnog
društva „Ady Endre” Mária
Ranogajec-Komor dok je Marijana
Selman ukazala na veze Tibora
Tótha i Mađarskog kulturnog
društva „Ady Endre”.
Ivo Tokić je uoči dodjele ukratko
podsjetio i na značaj Tibora Tótha,
u čiju je čast osnovana nagrada, za
područje informacijskih znanosti i
djelatnosti.
Nakon
što
je
pročitano
obrazloženje, nagradu je u ime
Odbora za dodjelu nagrade uručio
Josip Stipanov, a nakon što se
nagrađena Danijele Unić zahvalila
na nagradi, istakavši da će ovo
priznanje za njezin dosadašnji rad
biti poticaj za njene daljnje aktivnosti
na područja informacijskih znanosti.
Svečanost je završena prigodnim
domjenkom i druženjem.

Ovogodišnja dobitnica Danijela Unić, predavačica na veleučilištu VERN

Na dodjeli nazočni, Valéria Tóth i brojni članovi HÍD-a i MKD „Ady Endre

Obilježavanje nacionalnog praznika u MKD
I zagrebački mađari
su obilježili nacionalni
praznik,
obljetnicu
mađarske revolucije 1956.
U petak, 24. listopada
u MKD „Ady Endre”
posjetiocima je prikazan
prigodni program pod
nazivom „ Veliki dan”
. Na svečanosti ispred
Veleposlanstva Mađarske
namočila je konzulica dr.
Tuska Enikő.
Na početku programa
Mješoviti zbor MKD-a,
pod ravnanjem dirigenta

Pétera
Jakobcsicsa
uz
klavirsku
pratnju
Dénesa Barne, otpjevao
je hrvatsku i mađarsku
himnu, a zatim su
nakon pozdravnih riječi
predsjednice
MKD-a
Marije Ranogajec-Komor
na pozornicu izašli članovi
kazališne
sekcije.
U
predstavi koju je osmislio
voditelj sekcije László
Réber, mogao se pratiti
tijek zbivanja i postupanje
tadašnjeg jugoslavenskog
rukovodstva
prema

zbivanjima u Mađarskoj,
od početne podrške
pa sve do konačnog
proglašavanjem
mađarskog
ustanka
„ k ontrarev olucijom” .
Odabrani
citati
iz
dokumenata i prigodni
stihovi, ostavili su dubok,
a u pojedinim trenucima
i potresni dojam kod
posjetioca, koji su se
velikim aplauzom zahvalili
na
izuzetnoj
izvedbi
predstave.
Nazočni
članovi društva i gosti su

kao dodatak programu
mogli razgledati prigodnu
foto izložbu pod nazivom
„Junaci revolucije” koju
je priredila Annamária
Šehtel Molár, članica
predsjedništva
„Ady
Endre.Nakon programa,
tijekom
prigodnog
domjenka posjetioci su
imali prigodu podijeliti
dojmove
međusobno
ali i sa izvođaćima, uz
druženje koje je potrajalo
do duboku u noć.
RÉBER László

Večer posvećena Árpádu Balázsu
Glazbena sekcija i Mješoviti zbor MKD „Ady Endre” uz suradnju kazališne sekcije, 15. studenog
podsjetili su na Árpádra Balázsa najpoznatijeg autora
novokomponiranih mađarskih narodnih pjesama. U
programu povodom 140. obljetnice rođenja „Kralj
popevki”, kako su ga Mađari od milja prozvali, nastupili
su solisti: Ildikó Crnković, Mária Pavlek, Ferenc Kovács, László Réber és Tibor Varga i Melinda Emih
Ovčarić voditeljica sekcije, te Mješoviti zbor MKD-a pod
ravnanjem dirigenta Pétera Jakobcsicsa uz klavirsku
pratnju Dénesa Barne sa predivnim i svima poznatim
pjesmama. Između glazbenih brojeva Lea Kovács u
kratkim crtama predstavila je život i djela Árpádra Balázsa, čitajući tekst kojeg su pripremili László Réber i Annamária Šehtel.
Po dobrom starom običaju nakon službenog
programa, okupljeni su nastavili sa druženjem, okupivši
se oko glasovira pjevajući brojne znane pjesme i čardaše
još nekoliko sati.
RÉBER L.

8. studenog na 5. Zagrebačkoj večeri mađarskog folklora
nastupile su brojne plesne skupine iz Baranje i Istočne
Slavonije, te zagrebačka djeca iz vrtića i OŠ. I.Gundulića

9. studenog u MKD „ Ady Endre” održana je radionica
rukotvorina, na kojoj je Marija Paloš podučila nazočne o
tajnama tkanja papira i izradi ukrasnih predmeta od komušine

Dan mađarske znanosti
Povodom obilježavanja
Dana mađarske znanosti,
u Mađarskom Institutu
7.
studenog
održano
je predavanje
koje
održao
profesor dr.
László
Forró
(École
Polytechnique
Fédérale
de Lausanne, Laboratory
of Nanostructures and
Novel Electronic Materials
Lausanne,
Switzerland).
Ovu proslavu zajednički
su organizirali Društvo
mađarskih
znanstvenika
i umjetnika u Hrvatskoj

(DZMUH), Mađarski Institut
u Zagrebu i MKD „Ady Endre”.
Nakon što je ravnatelj
Instituta dr. Dinko Šokčević
pozdravio prisutne, slijedilo
je uvodno izlaganje prof. dr.
Károlya Szkále predsjednika
DMZUH,
a
potom
predavanje uvaženog gosta
dr. Forró Lászla s naslovom
„Nanotehnologija
kroz
oči jednog fizičara“. Na
svečanosti se okupilo
stotinjak posjetitelja.
Prof. dr. PETRIK József

Dr. Forró László tijekom predavanja

Jesenski ciklus Mađarske tribine
Društvo
mađarskih
znanstvenika i umjetnika
u Hrvatskoj (DZMUH)
tijekom ove jeseni u
sklopu Mađarske tribine,
uz suradnju Mađarskog
kulturnog društva „Ady
Endre” i potporu Vijeća
mađarske
nacionalne
manjine organiziralo je
dva predavanja.
Na znastvenopopulanom
predavanju
održanom
u listopadu dr. sc.
Ranogajec-Komor
Mária (stalna znanstvena
savjetnica Instituta Ruđer
Bošković) predstavila je
„Dozimetriju - mjerenje
štetnih zračenja na osobe
u primijenjenoj medicini
i od okoliša. Pedesetak
nazočnih mogli su čuti
interesantne i korisne
detalje o mogućnostima
određivanja
količine
ionskog
zračenja,
te da je poznavanje
„doze” odnosno njeno
smanjivanje od posebnog
značaja s gledišta zaštite
ljudi od prekomjernog
zračenja.
U
medicini
prilikom
određivanja

optimalnih
uvjeta
dijagnostičkih postupka
uz primjene rendgena,
pored kvalitetnih snimaka
potrebno je voditi računa
i o dozama zračenja koje
tom prilikom dobivaju
pacijenti. Optimalizacija
je
moguća
samo
redovitom dozimetrijom i
kontinuiranim dopunskim
educiranjem medicinskog
i tehničkog osoblja. Nakon
izlaganj slijedila su brojna
pitanja i rasprava.
22. studenog dr. sc.
Žagar Szentesi Orsolya,
predstojnica
Katedre
za
hungarologiju
Filozofskog
fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu,
održala je predavanje o
provednim lingvističkim
istraživanjima
uporabe
mađarskog jezika među
Mađarima u dijaspori i
različitim
promjenama
u pristupu. Profesorica
Žagar predočila je kako
se od sredine prošlog
stoljeća službeno stajalište
stručnjak za jezik mijenjao
u toj temi. U nastavku

Dr. sc. Ranogajec-Komor Mária

dr. sc. Žagar Szentesi Orsolya tijekom predavanja

osvrnula se i na pitanje
dvojezičnosti, tipovima i
njezinim karakteristikama
s osvrtom na utjecaj jezika
večine na govor pripadnika
mađarske
nacionalne
manjine u državama koje
su susjedne s Mađarskom.
Predavanje je začinila
brojnim primjerima, s
posebnim naglaskom na
karakteristične pojavne
oblike i izraze koje rabe
Mađari
u
Hrvatskoj,

a u sklopu toga i o
negativnim stereotipima
zbog
kojih
mađarski
govornici iz dijaspore
osjećaju nelagodno i često
bezrazložno „obilježeni”
zbog svojeg govora,
misleći da nepravilno
govore mađarski jezik.
Nadamo se da ćete
s velikim interesom i
užitkom pratiti
naša
buduća predavanja.
Dr. sc. Petrik József

Manifestacije u Mađarskom kulturnom društvu – prosinac 2014. godine
U SUBOTU 6. PROSINCA S POČETKOM U 16 SATI – DAN SVETOG NIKOLE, KAZALIŠNA SKUPINA DRUŠTVA PRIKAZUJE
IGROKAZ „TRNORUŽICA” A ZATIM SLIJEDI DARIVANJE NAJMLAĐIH;
U NEDJELJU 7. PROSINCA, NAKON ADVENTSKOG KONCERTA – DRUŽENJE S PJEVAČICOM ENIKŐ SZABÓ I
GLAZBENICIMA;
U SUBOTU 20. PROSINCA S POČETKOM U 18 SATI - BOŽIĆNI SAJAM - ZATIM DRUŽENJE
KOJE ORAGNIZIRA TIBOR LITTVAY
U NEDJELJU 21. PROSINCA S POČETKOM U 16 SATI - POSTAVLJANJ I KIĆENE JELKE , TE BOŽIĆNA PROSLAVA .

Adventski koncert u Katedrali
Nedjelja 7. prosinca u 19 sati

Enikő Szabó

i glazbeni sastav
Tabulatúra Régizene
Glazbeni sastav koji je osnovan 2000. godine, u svojim programima izuzetni značaj posvećuje što vjernijoj
izvedbama skladbi na izvornim povijesnim instrumentima, sukladno njihovim mogućnostima, pa se tako
pojavljuju arhaički elementi prilikom izvedbi do danas živih narodnih melodija. Na koncertima i nosačima
zvuka nastupaju s pjevačicom Enikő Szabó, koja osim narodnih pjesama rado nastupa i u drugim glazbenim
formacijama.
Ulaz slobodan.
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