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Preminula je  Jadrank a Damjanov
13. svibnja 2016. u 83. godini 

preminula je Jadranka Damjanov, 
izuzetna osoba u mađarskoj 
zajednici u Zagrebu, cijenjena 
članica Mađarskog kulturnog 
društva „Ady Endre“ i Društva 
mađarskih znanstvenika i 
umjetnika u Hrvatskoj (DMZUH). 
Svoju obimnu, raznorodnu i vrlo 
uspješnu znanstvenu aktivnost 
ostvarila je kao profesorica  
na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, kao 
doktorica povijesti umjetnosti, 
kao jedna od osnivača DMZUH-a 
i kao vanjska članica Mađarske 
akademije znanosti i umjetnosti.

Bila je neumorni pedagog i 
nastavnik, sudjelovala je u izradi 
brojnih nastavnih programa za 
srednje i osnovne škole, često 
kao voditeljica projekta i autorica 
je brojnih udžbenika. Za primjer bi 
spomenuli da je vodila i zajedno 
sa svojim suradnicima provela 
obimno istraživanje u sklopu 
programa UNESCO-a (1977) pod 
naslovom „Kulturni sadržaji u 
obrazovanju djece i omladine“. 

Posebno treba istaknuti 
njezin rad na području hrvatsko-
mađarskih kulturnih odnosa, 
koji je obavljala u sklopu 
DMZUH-a, a među ostalim I. 
simpozij mađarskih i hrvatskih 
povjesničara umjetnosti, koji 

je organizirala u Zagrebu 2000. 
godine. Okupila je najznačajnije 
stručnjake sa područja povijesti 
umjetnosti iz Mađarske i 
Hrvatske, pa je bilo posebno 

zadovoljstvo slušati njihova 
cjelodnevna predavanja. Društvo 
mađarskih znanstvenika i 
umjetnika u Hrvatskoj izdalo 
je tri njezine knjige: dvojezičnu 
publikaciju „Hrvatska–Mađarska, 
stoljetne književne i likovno-
umjetničke veze“, te dvije o 
Zrinskima u europskim relacijama. 
Pored navedenog, vodila je u ime 
DMZUH-a trogodišnji znanstveni 
projekt pod nazivom „Zrinski i 
Europa“, uz potporu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta 
Republike Hrvatske. 

Dobitnica je više nagrada. 
1998. nagrade „Ivan Filipović” 
za znanstveni rad, 2000. prve 
nagrade „Microsoft Hrvatska” 
za projekt vođenja metodičkog 

usavršavanja srednjoškolskih 
nastavnika putem interneta, 
a 2013. dobitnica je nagrade 
za životno djelo Društva 
povjesničara umjetnosti Hrvatske 
„Radovan Ivančević“. Pored 
svega toga bila je skromna, draga 
i za pomoć uvijek spremna osoba 
koju su njezini studenti, suradnici 
i članovi MKD -a i DMZUH-a voljeli 
i poštovali. 

Njenim odlaskom mađarska 
zajednica u Zagrebu pretrpjela 
je veliki gubitak. Ostat će nam u 
trajnom sjećanju.                          RKM

U subotu, 4. lipnja u hotelu International susret 
članova MKD-a i Mađarska večer!  (Detalji na 4. stranici)



Zbivanja u proteklom razdoblju

U nedjelju 8. svibnja u MKD 
„Ady Endre” održan je program i 
proslava povodom Majčina dana.

Djeca mađarske vrtićke skupine 
dječjeg vrtića „Potočnica„ te 
učenici dvojezičnog razreda OŠ 
„Ivana Gundulića“ i polaznici 
njegovanja materinskog jezika po 
modelu „C“ priredili su prigodan 
program.

Osim programa djeca su 
cvijećem čestitala majkama i 
bakama njihov praznik.

Večer Béle Bartóka
U subotu, 23. travnja 2016. 

godine, u Mađarskom kulturnom 
društvu „Ady Endre“ održana je 
„Večer Béle Bartóka”

Glazbena sekcija i Mješoviti 
zbor Društva povodom 135. 
obljetnice rođenja svjetski 
poznatog mađarskog skladatelja 
i sakupljača izvorne narodne 
glazbe izveli su izvrsni program.

 Program je realiziran uz 
potporu sredstava iz Državnog 
proračuna, posredstvom Savjeta 
za nacionalne manjine RH.

Lutkarska predstava «Čupavac, 
pljačkaš» u izvedbi mađarskog 
Kazališta lutaka „Bóbita” iz 
Pečuha izvedena je u kazalištu 
Glumačke družine Histrion u 
Zagrebu povodom 20. godišnjice 
održavanja dvojezične nastave 
na mađarskom i hrvatskom jeziku 
u Osnovnoj školi Ivana Gundulića 
u Zagrebu. 

Predstava je održana na 
mađarskom jeziku uz hrvatske 
titlove.

Majčin dan

Mađarsko kazalište lutaka  
„Bóbita” u Zagrebu



Stolnoteniski turnir u MKD-u
I ove godine održan je turnir 

u stolnom tenisu članova 
Mađarskog kulturnog društva 
„Ady Endre”, na kojem je 16 
natjecatelja odmjerilo snage. 

Prvo mjesto na turniru 
osvojio je Branko Udovčić, 
drugo Denis Sekić, a treće je 
pripalo Ivanu Cvrtili.

Kao i proteklih šest godina, 
organizator stolnoteniskog 
turnira u Mađarskom kulturnom 
društvu bilo je Vijeće mađarske 
nacionalne manjine Grada 
Zagreba.--

U navedeno vrijeme 18 
zagrebačkih nacionalnih manjina 
predstavit će se sugrađanima 
na najljepšem gradskom trgu.  
U programu je predstavljanje 
nacionalnih nošnji, narodnih 
pjesama i plesova, a neće izostati 
ni degustacija tradicionalnih 
delicija. 

Mađarsku manjinu u 
programu  zastupat će mješoviti 
zbor MKD „Ady Endre”.

4. svibnja izložbom 
Frigyesa Kőniga pod 
nazivom „Utvrde i utvrđenja 
u Hrvatskoj od 16. do 
17. stoljeća“ započelo je 
obilježavanje 450. obljetnice 
sigetske bitke u spomen- 
godini N. Š. Zrinskog. 

Suorganizator izložbe je  
Veleposlanstvo Mađarske.

Dan nacionalnih 
manjina u Zagrebu

12. lipnja 2015. od 10 do 14 sati, 
trg N. Š. Zrinskog

Izložba u Mađarskom 
institutu u Zagrebu



Uređuje: Rokuš Kalapiš,  prijevod na hrvatski: Peter Sekereš
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OBAVIJEST

U subotu, 4. lipnja s početkom u 19:00 sati u 
hotelu International u Zagrebu održat će se susret 
bivših i sadašnjih članova MKD „Ady Endre”, te 
proslava Dana vijeća mađarske nacionalne manjine 
u sklopu Mađarska večeri. Zainteresirani se mogu 
prijaviti kod Petera Sekereša, tajnika Vijeća osobno 
ili telefonom na broj: 098/484974.

Participacija iznosi 150 kuna po osobi. 

Povodom obljetnice smrti patera Sztrilicha u zagrebačkoj Katedrali 20. svibnja u 7 sati služit će 
se misa zadušnica, a dvojezična misa na mađarskom i hrvatskom jeziku njemu u spomen služit 
će se 5. lipnja u 8.30 sati u gornjogradskoj crkvi sv. Marka.

Obljetnica smrti patera Sztrilicha

Više od dva desetljeća Mađari grada Zagreba sukladno Zakonu o odgoju 
i obrazovanju nacionalnih manjina Republike Hrvatske imaju mađarsku 
vrtićku skupinu u dječjem vrtiću Potočnica, dvojezično odjeljenje nižih 
razreda u osnovnoj školi Ivana Gundulića, te organizirano njegovanje 
materinskog jezika za osnovnoškolce u spomenutoj školi i za srednjoškolce 
u I. gimnaziji. 

Svi zainteresirani roditelji za više informacija o bilo kojem vidu gore 
spomenute nastave mogu se obratiti tajniku Vijeća na telefon 098/484974.

INFORMACIJA ZA  RODITELJE

Mađarska Tribina
Predavač: Prof. dr. sc. Károly Szkála

Naslov:  „Poticanje učinkovitosti 
mađarskog zananstvenog kapitala 

u Karpatskom bazenu”
Vrijeme i mjesto:  11. lipnja 2016. u 18 sati, 
Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre” 

(Martićeva 8, Zagreb)


