
Zágráb, 2014 december                                                                                                                                     54. szám 

Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Átadták a  Tóth Tibor-dí jat
A Horvát Információtudományi és Dokumentációs Társaság november 19-én, az Ady Kör 
nagytermében első ízben adta át a Tóth Tibor nevét viselő díjat, melyet ezután évente az if-
jabb korosztályokba tartozó tudományos kutatóknak és szakértőknek adnak át információ-
tudomány terén felmutatott, kimagasló eredményeikért - Az elismerésben az idén Danijela 
Unić, a VERN Főiskola tanára részesült

November 19-én a néhai Tóth Ti-
bor özvegye, Tóth Valéria, valamint 
a Horvát Információtudományi és 
Dokumentációs Társaság és az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör számos 
tagjának jelenlétében átadták HiD 
Tóth Tibor, Kör valamikori elnöke, 
illetve a HiD alapító tagja és elnöke 
nevét viselő díjat.

Az egybegyűlteket a Kör nevé-
ben Dr. Ranogajec Komor Mária, a 
Kör elnöke üdvözölte, Selman Ma-
riann pedig röviden megemléke-
zett Tóth Tiborról. A díjat, melyet 
az idén első ízben adtak át, Danijela 
Unićnak, a VERN Főiskola tanárának 
ítélték oda, az információtudomány 
terén elért kimagasló eredményei-
ért. A HiD nevében Ivo Tokić, a Hor-
vát Információtudományi és Doku-
mentációs Társaság elnöke fordult 
a jelenlévőkhöz, hogy Tóth Tibor 
elévülhetetlen érdemei méltatása 
után kifejtse: a díjat ezután minden 
évben azoknak az ifjabb korosztá- 
lyokba tartozó tudományos kuta-
tóknak és szakértőknek ítélik oda, 
akik kimagasló eredményeket értek 
el az információtudomány és doku-
mentáció terén. A díj Tokić szavai 
szerint nemcsak érdemeik elismeré-
sét szolgálja, hanem remélhetőleg 
további munkára is serkenti majd 
őket.

A díjat a bíráló bizottság nevében 
Josip Stipanov adta át, majd az elis-
merésben részesülő Danijela Unić kö-
szönő szavai után az esemény állófo-
gadással és társalgással zárult. 

Az elismerésben az idén Danijela Unić, a VERN Főiskola tanára részesült

A díjátadáson jelent volt Tóth Valéria, valamint a Kör és a HiD számos tagja



November 8-án megtartották az 5. Zágrábi Néptáncestet, 
melynek keretében 9 baranyai, kelet-szlavóniai táncegyüttes 

mutatkozott be, illetve a zágrábi magyar kisiskolások.

November 9-én kézműves műhelyt szerveztek az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben. A papírfonás és csuhézás fortélyait Pá-

los Mária vajdasági kézműves mutatta be. 

A zágrábi magyarok is 
megemlékeztek az 1956-
os évi magyar forradalom-
ról és szabadságharcról. 
Pénteken, október 24-én, 
az Ady Endre Magyar Kul-
túrkör nagytermében „A 
nagy nap” című műsort 
tekinthették meg az oda-
látogatók. A műsoron dr. 
Tuska Enikő főkonzul kép-
viselte Magyarország Zág-
rábi Nagykövetségét.

A program keretein be-
lül a Kultúrkör Vegyeskara, 
Jakobcsics Péter kar-

Októberi ünnepség az Ady-körben

Balázs Árpád-est

nagy vezetésével és Bar-
na Dénes zongorakísé-
retével előadta a hor-
vát és magyar himnuszt, 
majd Ranogajec Ferencné 
elnökasszony üdvözlő sza-
vait követően az Egyesü-
let színjátszó szakcsoport-
ja lépett színre. 

A szakcsoportveze-
tő Réber László által szer-
kesztett összeállítás vé-
gigkísérte az egykori Ju-
goszlávia kommunista ve-
zetésének viszonyulását 
a magyarországi esemé-

nyekhez a kezdeti támo-
gatástól egészen a történ-
teknek „ellenforradalmi” 
minősítéséig. A válogatott 
dokumentum-részletek 
és versek megható, sőt 
egyes pillanatokban csak-
nem megrázó hatást gya-
koroltak a nézőkre, akik 
lelkes tapssal köszönték 
meg a színvonalas műsort. 

A műsor – úgymond – 
kiegészítéseként az ösz-
szegyűlt tagság és vendé-
gek megtekinthették „A 
forradalom hősei” című 

fényképkiállítást, amelyet 
Šehtel Molár Annamária, 
az Kultúrkör Elnökségé-
nek tagja állított össze.

A program utáni társal-
gás alatt – egy kisebb fo-
gadás keretein belül – al-
kalom adódott arra, hogy 
a Kultúrkörbe látogatók 
megosszák benyomása-
ikat egymással és az elő-
adókkal. A rendezvény a 
késő esti órákban fejező-
dött be.          

          RÉBER László

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör zenei szakcsoport-
ja és vegyeskara – a színjátszó szakcsoport közreműkö-
désével – november 15-én a magyar népies műdal, azaz 
a magyar nóta egyik legkiemelkedőbb zeneszerzőjére, 
Balázs Árpádra emlékezett. A „Nótakirály” születésé-
nek 140. évfordulója alkalmából a szólisták – Crnković Il-
dikó, Pavlek Mária, Kovács Ferenc, Réber László és Var-
ga Tibor, Emih Ovčarić Melinda szakcsoportvezető, va-
lamint a vegyeskar Jakobcsics Péter karnagy irányítása 
alatt egy válogatást adtak elő a szebbnél szebb nóták-
ból. Az énekeseket és a kórust Barna Dénes kísérte zon-
gorán. A műsort átszőtte a zeneszerző életét és mun-
kásságát ismertető összekötő szöveg, amelyet Réber 
László és Šehtel Molnár Annamária állított össze, míg a 
narrátor szerepét Kovács Lea vállalta.

A „hivatalos” program után az összegyűlt tagság a 
késő esti órákig élvezte az együttlétet, énekelte a szív-
hez szóló nótákat és a ropogós csárdásokat.   RÉBER L.



A Magyar Tudomány Ünnepe

A Magyar Tribün őszi ciklusa

A Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából kitű-
nő rendezvénynek lehet-
tünk részesei  november 
7-én a zágrábi Magyar In-
tézetben, ahol dr. Forró 
László professzor (École 
Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, Laboratory 
of Nanostructures and 
Novel Electronic Materials 
Lausanne, Switzerland) tar-
tott előadást. Az ünnep-
séget a Horvátországi Ma-
gyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaság szervez-

te a zágrábi Magyar Inté-
zet és az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör társszervezésé-
vel. A Magyar Intézet igaz-
gatója, dr. Sokcsevits Dé-
nes megnyitó szavait prof. 
dr. Szkála Károly, a HMTMT 
elnöke bevezetője követ-
te. Ezután dr. Forró Lász-
ló „Nanotechnológia – egy 
fizikus szemszögéből“ 
cí mű, nagyközönségnek 
szánt előadása hangzott 
el. A rendezvénynek több 
mint száz résztvevője volt.                               
Prof. dr. PETRIK József Dr. Forró László előadására több mint százan jöttek el

Dr. sc. Ranogajec-Komor Mária

és dr. sc. Žagar Szentesi Orsolya előadás közben

A Horvátországi Ma-
gyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaság ez évi 
őszi ciklusában a Magyar 
Tribün keretében két elő-
adást szervezett. Ezeknek 
a rendezvényeknek az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör a 
társszervezője Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Ta-
nácsa pedig a támogatója. 

Az októberi tudomány-
népszerűsítő előadáson 
dr. sc. Ranogajec-Komor 
Mária (Ruđer Bošković In-
tézet) örökös tudomá-
nyos tanácsos számolt be 
a „Dozimetria a személyi, 
orvosi és környezeti su-
gárvédelemben” címen. A 
közel 50 számú hallgató-
ság sok érdekes és hasz-
nos részletet  tudhatott 
meg az ionizáló sugárzás 
mennyiségének megha-
tározási lehetőségeiről, il-
letve hogy a dózisnak az 
ismerete és csökkentése 
alapfontosságú a lakos-
ság sugárvédelme szem-
pontjából. Az orvosi su-
gárvédelemben a rönt-
gen-diagnosztikai eljárá-
sok optimális feltételeinek 

meghatározásánál nem-
csak a képminőséget, ha-
nem a besugárzásból ere-
dő dózisértéket is figye-
lembe kell venni. Ez rend-
szeres dózisméréssel és az 
orvosi, technikai személy-
zet folyamatos tovább-
képzésével érhető el. Az 
előadást nagyszámú kér-
dés és vita kísérte.

November 22.én dr. sc. 
Žagar Szentesi Orsolya, 
a Hungarológia Tanszék 
vezetője (Zágrábi Egye-
tem Bölcsészettudomá-
nyi Kara) tartott előadást 
a határon túli magyarság 
nyelvhasználatának ku-
tatásáról és annak válto-
zásairól. Az előadó fényt 
fog derített arra, hogy ho-
gyan változott a múlt szá-
zad közepétől fogva a ma-
gyarországi „hivatalos 
nyelvészet” álláspontja a 
témát illetően. A további-
akban az előadó a kétnyel-
vűségi állapot kiterjedésé-
ről, típusairól és főbb sa-
játosságairól beszélt an-
nak tükrében, hogy a Ma-
gyarországgal határos ál-
lamokban kisebbségi ke-

retek közt élő magyar 
közösségek nyelvhaszná-
la tára milyen szinteken 
hatnak az egyes többségi 
nyelvek. Az előadást gaz-
dag élőnyelvi példatár tet-
te szemléletessé, mely fő-
ként a horvátországi ma-
gyarok nyelvhasználatá-
ban előforduló jellegze-
tes elemeket helyezte elő-
térbe, melynek kapcsán 
szó volt azokról a nega-
tív nyelvi sztereotípiák-

ról is, amelyek miatt a ha-
táron túli magyarok indo-
kolatlanul is „megbélyeg-
zettnek”, helytelennek ér-
zik egyéni magyar nyelv-
használatukat. 

Remélem, hogy nagy 
érdeklődéssel és élvezet-
tel fogják majd kísérni a jö-
vendőbeli előadásokat is. 
Az év őszétől kezdve az 
előadásokat dr. sc. Petrik 
József szervezi.
             Dr. sc. Petrik József
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Megjelenik havonta, 800 példányban

    December 6-án, szombaton, 16 órai kezdettel Mikulásnapi ünnepség a Körben; a színjátszó szakcsoport előadja 
a „Csipkerózsika” mese dramatizált változatát;

    December 7-én, vasárnap, 19 órai kezdettel Adventi koncert Szabó Enikő énekesnő és a Tabulatúra régizene 
együttes fellépése a Székesegyházban, amit társalgás követ a Körben; 

    December 20-án, szombaton, 18 órai kezdettel Karácsonyi vásár a Körben, amit társalgás követ Littvay Tibor 
hozzájárulásával

    December 21-én: vasárnap, 16 órai kezdettel Karácsonyi ünnepség a Körben.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben – 2014 decemberében

A 2000-ben alakult Tabulatúra zenekar műsoraiban kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy  histori-
kus hangszereken, lehetőség szerint korhű hangszerelésben játsszanak, különösen érdekes ez a régi magyar 
zene esetében, itt ugyanis a ma élő magyar népzene archaikusabb elemei is megjelennek az előadás során. 
Koncertjeiken és lemezeiken állandó közreműködő Szabó Enikő népdalénekes, aki a népzenén kívül szíve-
sen vesz részt egyéb zenei formációkban is.

Adventi hangverseny a székesegyházban

Szabó Enikő

és a 
Tabulatúra Régizene Együttes

December 7-e, vasárnap, 19 óra


