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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

E lhunyt  Damjanov Jadrank a
2016. május 13-án 83 éves 

korában elhunyt Damjanov 
Jadranka, a zágrábi magyarok 
kiemelkedő egyénisége, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör 
és a Horvátországi Magyar Tu-
dományos és Művészeti Tár-
saság (HMTMT) tiszteletet és 
megbecsülést kiérdemlő tagja. 
Terjedelmes, sokrétű és na-
gyon eredményes tudományos 
munkásságát mint a Zágrábi 
Egyetem Filozófiai Karának 
professzora, a művészettör-
téneti tudományok doktora, a 
HMTMT alapító tagja és az MTA 
köztestülete külső tagja fejtet-
te ki.

Fáradhatatlan nevelő és ok-
tató volt, nagyobb számú kö-
zép- és általános iskolai prog-
ram megszerkesztésében vett 
részt, sokszor mint projektve-
zető. Példaként említenénk az 
UNESCO programjának kere-
tén belül (1977) munkatársaival 
együtt vezetett nagyméretű 
kutatást „A kultúra oktatása 
gyermekek és fiatalok számá-
ra“ témakörben. 

Külön ki kell emelnünk a 
magyar–horvát kulturális kap-
csolatok terén, a HMTMT kere-
tén belül végzett kiemelkedő 
munkáját, ezek közül is az álta-
la kivitelezett Horvát–magyar 

képzőművészeti szimpóziumot 
(Zágráb, 2000). A legjelesebb 
magyarországi és horvátorszá-
gi művésztörténeti szakem-
bereket hozta össze, élvezet 

volt az egész napi előadáso-
kat végighallgatni. A HMTMT 
3 könyvét adta ki: a kétnyelvű 
„Horvátország/Magyarország, 
Évszázados irodalmi és képző-
művészeti kapcsolatok“ címűt, 
illetve két könyvet a Zrínyiekről 
európai viszonylatban. Ezen kí-
vül egy hároméves (2000-2003) 
tudományos projektumot is 
vezetett a HMTMT nevében, 
„Zrinski i Europa“ (Zrínyi és Eu-
rópa) címen, amit a Horvát Tu-
dományos, Oktatási és Sport 
Minisztérium támogatott.

Több díjat is kapott: 1998-
ban állami „Ivan Filipović” díjat 
tudományos munkásságáért, 
2000-ben a Microsoft horvát-
országi első díját a középiskolai 

tanárok módszertani tovább-
képzésének internetes veze-
téséért, 2013-ban pedig a Hor-
vát Művészettörténeti Társaság 
„Radovan Ivančević” életműdí-
ját nyerte el. Mindemellett sze-
rény, kedves és segítőkész em-
ber volt, akit tanítványai, mun-
katársai és az Ady MKK és a 
HMTMT tagjai szerettek és tisz-
teltek.

Távozásával nagy veszteség 
érte a zágrábi magyar közössé-
get is. Emlékét őrizzük.

RKM

Június 4-én, szombaton, az International szállóban  
Körtag-találkozó és Magyar est! (részletek a 4. oldalon)



Az elmúlt időszak eseményei

Anyák napja
Május 8-án az Ady Endre 

MKK helyiségeiben alkalmi mű-
sort tartottak az „Anyák napja” 
alkalmából.

A programot a Kéknefelejcs 
óvoda magyar tagozatának 
gyermekei, az Ivan Gundulić 
Általános Iskola kéttannyelvű 
tagozatának diákjai, valamint a 
„C„ modell szerinti nyelvápolás-
ra járó diákok adták elő. A kitű-
nő program mellett a gyerme-
kek virággal köszönöntötték az 
anyukákat és a nagymamákat.

Bartók-est
Szombaton, 2016. április 23-

án az Ady Körben megszervez-
ték a Bartók Béla-estet.

A zenei szakcsoport és a 
Vegyeskar a világhírű magyar 
népdalgyűjtő és zeneszerző 
születésének 135. évfordulója 
alkalmából kedveskedett a né-
zőközönségnek kitűnő prog-
rammal.

A program a Nemzeti Kisebb-
ségek Tanácsának támogatásá-
val valósult meg.

A pécsi Bóbita Bábszínház 
Zágrábban 

A zágrábi Ivan Gundulić Álta-
lános Iskola Magyar Tagozatá-
nak 20. születésnapja alkalmá-
ból a Zágrábi Magyar Intézet 
szervezésében a Bóbita Báb-
színház Torzonborz, a rabló 
című bábelőadással mutatko-
zott be a zágrábi közönségnek 
a Histrion Színház porondján.

Az előadást magyar nyelven 
adták elő, horvát feliratozással.



Asztalitenisz-bajnokság a Körben
Az idén is megrendezték az 

Ady Kör asztalitenisz- bajnok-
ságát, amelyen 16 körtag vett 
részt. 

Nagy harc és heves 
labdamanetek után, az első 
helyet Branko Udovčić, a má-
sodikat Denis Sekić, valamint a 
harmadikat Ivan Cvrtila szerez-
te meg.

A bajnokságot mint az eddigi 
hat évben is, hagyományosan 
Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa szervezte, a ver-
senyzők nem maradtak éhen.

A jelzett időpontban 18 zágrábi 
kisebbség mutatkozik be polgár-
társaiknak Zágráb egyik legszebb 
terén. A műsoron népviselet-fel-
vonulás, néptánc és népdalbemu-
tató van, de nem maradnak el az 
ilyenkor szokásos ínyencfalatok 
sem. 

A magyar kisebbség program-
ját  az Ady Endre Magyar Kultúr-
kör Vegyeskara fogja előadni.

Május 4-én a zágrábi közön-
ség Kőnig Frigyes kiállítását 
láthatta, 16. és 17. századi 
horvátországi erődök és 
erődítmények címmel. 

Az esemény társszervezője 
Magyarország Nagykövetsége 
volt.

A Zágrábi Nemzeti 
Kisebbségek Napja

2015. jún. 12., 10:00–14:00 óra, 
Zrínyi tér

Kiállítás a Zágrábi 
Magyar Intézetben
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ÉRTESÍTÉS

Június 4-én, szombaton, 19 órás kezdettel, az 
Internacional szállóban  megtartják a Körtagok 
éves találkozóját és a Magyar estet Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa közreműködésével. 
Jelentkezni, illetve érdeklődni Szekeres Péter-
nél, a Tanács titkáránál lehet személyesen vagy a 
098/484974-es telefonon.

A részvételi díj 150 kuna/fő.

Május 20-án lesz Sztrilich atya halálának évfordulója. Ezért a Zágrábi Székesegyházban 
május 20-án reggel 7 órakor mondunk misét az atyáért. A magyar–horvát nyelvű misét 
pedig vasárnap június 5-én 8:30-tól a felsővárosi Szent Márk-templomban tartjuk.

Sztrilich atya halálának évfordulója

A zágrábi magyarság több mint két évtizede él a kisebbségek neveléséről és 
oktatásáról szóló horvát törvény által adott lehetőséggel, melynek köszönhető-
en a város területén működik egy magyar óvodai csoport a „Potočnica” óvodá-
ban, kéttannyelvű alsós tagozat az Ivan Gundulić Általános Iskolában, valamint 
általános iskolai anyanyelvápoló csoportok az előbb említett iskolában és közép-
iskolás anyanyelvápoló csoport az I. gimnáziumban. 

Minden érdekelt szülő, nagyszülő bővebb információt a fenti oktatási lehető-
ségekről a Tanács telefonszámán (098/484974) kaphat meg.

TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Tribün
Előadó: Prof. dr. sc. Szkála Károly

A tudomány-népszerűsítő előadás címe: 
A magyar tudományos tőke hatékonyságának 

serkentése a Kárpát-medencében
Időpont és hely: 2016. június 11.-én 18 óra, 

Ady Endre Magyar Kultúrkör 
(Martić u. 8, Zágráb)


