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Az ünnepség alatt a cserkészcsapat tagjai díszőrséget álltak a Szent Koronánál

A Magyar Kultúra Nap
ja alkalmából, Január 22., 
a Falvak Kultúrájáért Ala
pítvány Örökség Serleg 
elismerésben részesítette 
a Zágrábi Ady Endre Ma
gyar Kultúrkört, mely az 
idén, 2012ben ünnep
li fennállásának 80. évfor
dulóját. A Kultúrkört a 
Zágrábi Zrínyi Miklós Cser
készcsapat jelöltette erre 
az elismerésre, amelyet 
kísérőlevéllel támoga
tott  Zágráb Város Ma
gyar Kisebbségi Tanácsa, 
valamint a Horvátorszá
gi Magyar Tudományos 
és Művészeti Társaság is. 
A  jelölő többek között 
előtérbe helyezte a Kör 
80 éves folyamatos tevé
kenységét a magyar kul
túra megőrzése és terjesz
tése terén mind a fiata
labb nemzedék, mind a 
többségi nemzet felé. A 
Kör küldöttsége mellett 
a cserkészcsapat tagjai is 
részt vettek a Budapesti 
Corinthia szállóban rende
zett nagyszabású ünnep
ségen. Az ünnepség alatt a 
cserkészcsapat hat tagja a 
Szent Korona Őrei mellett 
díszőrséget állt a Szent Ko
ronánál. Az ünnepség kere
tén belül a  Kultúra Lovagja 
címek átadásakor többek 
között  a vinkovci születésű 
Likó Dezső lelkészt posztu
musz lovaggá avatták ön
feláldozó ember és hon
szeretetéért.    

BALÁZS-PIRI Zoltán

Elismerés az Ady Endre Kultúrkör részére

A serleget az Ady Kör nevében Balázs-Piri Zoltán vette át



Magyarország új alapokon áll
A rendszerváltozás óta az eddigi 

legnehezebb év volt a 2011es, az 
ország mégis új alapokon áll – hang
súlyozta a hónap elején tartott 
évértékelő beszédében a minisz
terelnök. 

Tudtuk, hogy izgalmas év lesz 
2011, végül annyi minden történt, 
hogy ez az esztendő a rendszervál
tozást követő évek legnehezeb
bike lett – mondta Orbán Viktor a 
Millenárison tartott beszédében. 
A miniszterelnök emlékeztetett: 13 
európai kormány bukott meg, sok 
ország megrendült, ráadásul mind
annyiunknak olyan veszélyekkel kel
lett szembenézni, melyekre aligha 
számítottunk. Ilyen a fizetésképte
lenség, a közös valuta bedőlésének 
rémképe, de akár az EU szétesése is 
– fogalmazott, majd leszögezte: 2011 
megrendítő volt Európa számára.

A cél változatlan: 
erős Magyarország
A miniszterelnök – felidézve a 

szocialista kormányok ténykedését 
– úgy fogalmazott, 2010re az eladó
sodottság, a munka becsületének 
elvesztése, valamint a tartalékok 
hiánya miatt “zátonyra futott” Ma
gyarország. Mint mondta, választási 
győzelme óta a FideszKDNP egy 
erős Magyarország felépítésén dol
gozik, melyet az előző vezetés úgy 
hagyott magára, ahogyan a nemrég 
zátonyra futott olasz hajót annak 
kapitánya.

Egymillió devizahiteles család 
vergődött az adósságcsapdában, 
az adósrabszolgaság mindennapos 
valósággá vált, és az ország vezetői 
a vállalkozásokat, az önkormányza
tokat és az államot is eladósították, 
holott 1998 és 2002 között már sike
rült leszorítani az államadósságot 52 
százalékra.

A kormányváltáskor az is nyo
masztotta az országot, hogy a mun
ka elvesztette becsületét, sokaknak 
nem érte meg dolgozni, ahol pedig a 
munkának nincs értéke, ott nem lesz 
gazdasági növekedés sem. 2010re 
oda jutott az ország, hogy 2,6 millió 
adófizető tartotta fenn a 10 milliós 
Magyarországot. Hozzátette, hogy 

az országot eladósító vezetők és 
Európa egy része is úgy vélte, hogy 
a felhalmozott óriási adósságot az 
emberekkel kell megfizettetni, a 
polgári kormány ezzel szemben úgy 
gondolta: segíteni kell a bajba jutot
takon. Ezért vezettek be bankadót, 
ezért segítették meg a devizahitele
seket.

Biztonságos élet
A jövőről szólva a miniszterelnök 

hangsúlyozta, erős, független és 
szabad országot akarunk, amely biz
tonságos életet nyújt mindenkinek. 
Kiemelte: fontos cél az önálló közép
osztályi élet megteremtése, hogy 
biztonságba helyezzük azokat, akik 
már eljutottak ide, egyúttal meg
nyissuk a felemelkedés lehetőségét 
a leszakadó rétegek előtt is. A 
miniszterelnök hangsúlyozta a vég
törlesztés és a Bankszövetséggel 
kötött megállapodás fontosságát, 
az új egykulcsos adórendszerről 
szólva pedig kiemelte, az a középosz
tály védelmét szolgálja, hiszen aki 
többet vállal, feljebb is juthat. Ezzel 
kapcsolatban kiemelte: szükséges a 
középosztály és a leszakadók érde
keinek egyeztetése, hiszen mindkét 
réteg érdeke, hogy megálljon a lesza
kadás folyamata. Ennek kapcsán 
Orbán Viktor megjegyezte, a Start
munkaprogram várhatóan 206 ezer 
embert hív vissza a munka világába. 
A kormányfő rámutatott a szak
képzési rendszer és a felsőoktatás 
átalakításának fontosságára, a 
befektetői környezettel kapcsolat
ban pedig azon meggyőződésének 
adott hangot, hogy csak olyan kül
földi vállalkozásokat támogasson az 
állam, akik nem kiszorítani akarják 
a magyar piacról a hazai cégeket, 
hanem munkahelyeket és értéket 
teremtenek hazánkban. Orbán Vik-
tor hangsúlyozta: továbbra is kiáll 
a társasági adó 19ről 10 százalékra 
történő csökkentése mellett.

Erősödnek a családok
A családok helyzetét úgy ér

tékelte, hogy az elmúlt két évben si
került elérni, hogy a gyermeknevelés 
költségeinek legalább egy részét az 
állam ne adóztassa, így a gyermeket 

nevelő családok reálkeresete növe
kedhetett. Kiemelte a hároméves 
GYES visszaállítását és fontosnak 
nevezte a nők szülési szabadság utá
ni munkavállalásának elősegítését, 
valamint az ehhez szükséges óvodák 
és bölcsődék létrehozását. 

Az idősek és a nyugdíjasok 
helyzetéről szólva a miniszterel
nök kiemelte, hogy a kormánynak 
sikerült megfékeznie a rezsiköltsé
geik emelkedését, és elérték, hogy 
a negyven évet ledolgozó nők nyug
díjba vonulhassanak. 

Józan ésszel Magyarországért
Orbán Viktor kiemelte a kormány

zat felelős gazdálkodás melletti 
elkötelezettségét. Emlékeztetett: 
2011 volt az első olyan év uniós csat
lakozásunk óta, amikor a magyar 
költségvetési deficit 3 százalék alá 
csökkent. 

Az új alaptörvényben Magyar
ország elsők között rögzítette 
az államadósság megfékezésé
nek kötelezettségét, hogy ne 
ismétlődhessen meg az ország 
felelőtlen eladósítása. 

A kormányfő hangsúlyozta, 
hogy az elmúlt évtizedben Ma
gyarországot sokan nevezhették 
következmények nélküli országnak, 
azonban az új kormány felállása óta 
nem történt olyan jelentős bűntény, 
amelynek felelősét nem kerítették 
kézre. Sok millió magyar dolgozik 
keményen és törekszik a becsületes 
életre, és a nemzet csak akkor le
het erős, ha a szabályok mindenkire 
vonatkoznak, ezért a kiskapukat be 
kell zárni – tette hozzá. 

Orbán Viktor beszédében kitért 
arra is, hogy törekedni kell a viták 
békés rendezésére azokkal, akik 
támogatják Magyarország megújí
tását, azonban a kormánytól balra 
álló politikai erők az ország teljes 
önfeladását szeretnék elérni, akik 
pedig jobbra állnak azok senkivel, 
semmiben nem hajlandóak mege
gyezni, így nem vehetők komolyan. 

A kormány józan ésszel kiáll 
Magyarországért, tud küzdeni és 
megegyezni is az ország érdekében 
– tette hozzá.



Újraindult a Magyar Tribün
A Horvátországi Magyar Tudo

mányos és Művészeti Társaság (HM
TMT) újra megindította népszerűsítő 
tudományos előadássorozatát – a 
Magyar Tribünt.

A Magyar Tribün előadássorozatot 
dr. sc. Horváth László kezdeményezte 
és szervezte kezdetben. Az előadások 
népszerűek voltak, a hallgatók száma 
30-50 között mozgott. Később az 
előadások szervezését dr. sc. Sostarec 
János vállalta magára és nagyon lel
kesen, lelkiismeretesen és érdekesen 
vezette korai elhunytáig a Tribünt. 
Ezek az előadások az Ady Kör régi 
helyiségeiben zajlottak le.

Az előadások célja, hogy neves 
kutatók, egyetemi oktatók, tudósok 
magyar nyelven közelebb hozzák, in
formálják a hallgatókat tudományos 
eredményekről mindenki számára 
érthető szinten. Ezekhez a népszerűsítő 
előadásokhoz igyekszünk horvátor-
szági és anyaországi, de természetesen 
bárhol élő magyar előadót meghívni, 
akinek a témája magyar közösségünk
ben érdeklődésre tarthat számot. Az 
ősztől kezdve a HMTMT újra elindí
totta előadássorozatát az Ady Endre 
Kultúrkörrel közösen. Az előadásokat 
Ranogajec-Komor Mária szervezi.

Eddig 3 előadást szerveztünk. Az 
elsőt dr. sc. Petrik József orvosi bio
kémikus, a Zágrábi Egyetem Gyógy-
szerész és Biokémiai Karának docense 
tartotta 2011. október 1-jén,  “A króni
kus obstruktív légúti betegség” cím
mel. Beszámolt arról, hogy a fejlett ipa
ri világ felnőtt lakosságának mintegy 
5-15%-át érinti a krónikus obstruktív 
légúti betegség (COPD). A betegség-
re utaló tünetek: a krónikus bronchi
tis és a tüdőtágulat. Ez a két, legtöbb-
ször együtt jelentkező tünetcsoport, 
a légutak szűkületéhez vezet, és lég
szomjat okoz. A COPD-t legtöbbször 
a dohányzás váltja ki, de a levegőben 
található különféle szennyező anya-
gok is elősegíthetik a betegség kiala-
kulását. A krónikus obstruktív légú
ti betegség Horvátországban a vezető 
egészségügyi problémák egyike. A ha
lált okozó betegségek közül a negye
dik helyet foglalja el, 5-20%-os gya
korisággal. A diagnosztikai és kezelé

si lehetőségek jelentős fejlődése el
lenére a betegek száma és a mortalitás 
világszerte emelkedik. Világviszony-
latban, az előzetes becslések sze-
rint, 2020-ban a harmadik leggya
koribb halálozási ok lesz. Ez a beteg
ség nagy szociális-gazdasági terhet 
ró a társadalomra. Ezért az utóbbi 
években a nemzetközi egészségügyi 
közösség egyre nagyobb erőfeszítést 
tesz a betegség korai megelőzésére, 
időben történő felismerésére, vala
mint a leghatékonyabb gyógyászati 
eljárások felkutatására. Legfontosabb 
célkitűzés a betegek életminőségének 
javítása, valamint az életévek meg
hosszabbítása. A második előadást 
2011. november 5-én, a Magyar Tu
domány Napja alkalmából dr. sc. Szka-
la Károly A számítástechnika és infor
matika felhős szférája (Cloud Com
puting) címmel tartott előadást. Szka-
la Károly a Rudjer Bošković In
tézet tudományos tanácsosa, a Zágrá
bi Egyetem Villamosmérnöki és 
Számítástechnikai Karának, a Zágrá
bi Grafikai Egyetem és a Zadari Böl
csészeti Egyetem oktatója, a HMTMT 
elnöke, a Horvát Műszaki Akadémia 
rendes tagja és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Arany János-díjának 
kitüntettetje. Az előadó érdekes, in
teraktív előadásában elmondta, hogy 
a tudásszerzés módszerei a kezde
ti természetmegfigyeléstől máig négy 
lényeges változáson mentek keresztül. 
Ezeket a jelentős változásokat a tudo
mányosság paradigmáinak nevezzük.

 Az előadás keretén belül bemu
tatta a legújabb számítástechnikai 
eredményeket, amelyek támogatják 
az interdiszciplináris kutatómunkát. 
Szó volt a GRID és CLOUD számí
tástechnikai módszerekről és azok al
kalmazási lehetőségeiről az eScience 
technológia elméleti és gyakorlati be
mutatásával. Az előadás 10 EU FP6 
és FP 7 projekt sikeres kivitelezésén 
alapult, amelyekben az előadó aktívan 
részt vett. 

Az előadás felvilágosító jellegű 
volt és bár nem minden részlet 
volt felfogható a közember (e cikk 
írója) számára, betekintést nyúj
tott a számítógépes tudományok 

fejlődésésnek szinte felmérhetetlen 
lehetőségeibe.

Dr. sc. Dirner Sándor nyugdíjas 
egyetemi tanár Szabadkáról „Leonar-
do Pisano Fibonacci (1170-1228) 
– matematika és biológia” címmel 
tartott előadást 2011. december 10-
én. Dirner professzor úr magas kora 
ellenére vállalkozott zágrábi látoga
tására, hogy megtartsa igen érdekes, 
a történelmi környezetet is részlete
sen bemutató előadását, ami arról is 
tanúbizonyságot tett, hogy az előadó 
igazi, nagy általános műveltséggel 
rendelkező polihisztor.

Elmesélte, hogy Pisából Leonar-
do Fibonacci a mai Algéria keleti 
tengerpartján levő kereskedelmi 
partnervárosba, Bougie-ba utazik 
és ott ismerkedik meg azzal a hi
hetetlen egyszerű móddal, ahogyan 
az arabok végzik a négy számtani 
alapműveletet.

 Az arab módszert Leonardo közzé
teszi Európában, ahol addig római 
számokat használtak és csak abakusz 
segítségével tudtak számolni. Ezzel 
nagy feltűnést keltett Európában. Ő 
hozta az arab világból a „Hány nyúl 
....“ problémát, melyet az előadáson 
számokkal és rajzzal is illusztrált Dir-
ner tanár úr. Az a geometriai rekurzív 
sorozat, mely ezt megjeleníti, csak 
600 év után vált fontossá, amikor is 
Gregor Mendel biológus a borsó hib-
ridizálási kísérleteinek matematikai 
kiértékelésénél felfigyelt a Fibonacci 
féle probléma azonosságára. Dirner 
tanár úr zágrábi tartózkodást Veronika 
Brčić-Kostić vendégszeretete tette 
lehetővé, a HMTMT ezúton köszöni 
meg segítségét.

Az eddigi előadásokon általában 
20-25 hallgató volt jelen. Az előadások 
után a HMTMT szerény fogadást ren
dezett (és rendez a jövőben is), hogy a 
hallgatók és az előadó kötetlen beszél-
getésben további eszmecserét folytat-
hassanak. A szervezők természetesen 
szeretnék, ha minél többen jönnének 
el, hogy a magyar nyelvű, közérthető, 
de magas színvonalú előadások segít
ségével gyarapítsák ismeretüket, tudá
sukat. Mindenkit szeretettel várunk!

  RANOGAJEC-KOMOR Mária
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Megjelenik havonta 1000 példányban

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

  Március 17-én, 18:00 órai kezdettel - „Március idusa” cíMŰ MŰsor 
  az 1848/49-es forradaloM és szabadságharc évfordulójának alkalMából.   
a MŰsorban részt vesznek az ady endre Mkk színjátszó és zenei szakcsoportjának tagjai.   

 Március 31-én, 16:00 és 18:00 óra között – „húsvéti vásár”
                                          18:00 órától – „a kétnyelvŰség szerepe a szeMélyiség és a család fejlődésében” 

tudoMánynépszerŰsítő előadás. előadó: prof. dr. sc. baráth árpád, pécsi tudoMányegyeteM
  szervező: horvátországi Magyar tudoMányos és MŰvészeti társaság

             az előadás után – várhatóan 19:30 órától – „húsvéti vásár” – folytatás

Január 29én a zágrábi Ady Endre Kultúrkörben harma
dik alkalommal meg lett tartva az asztalitenisztorna. 
Függetlenül attól, hogy a Közlöny leközölte a felhívást, 
mégis ezen a tornán volt a legkevesebb résztvevő. 
Összesen csak nyolc játékos, többnyire a szakcsoport 
tagjai mérték össze erejüket a serlegért. Ismét a ver
seny utáni kiváló gulyáspaprikás és társalgás váltott 
ki legtöbb örömet a résztvevők között. Bízunk abban, 
hogy a húsvéti torna iránt nagyobb lesz az érdeklődés. 

Az idén is, február 18án, hagyományosan a gyermekek 
számára megszervezett farsangi bált az Ady Körben két 
fiatal táncos nyitotta meg, Márki Márti és Žulj Stjepan, 
tánctanáruk, Márki Iva segítségével.  A farsangi jelmez
versenyre 38 benevezés volt. Hathónapos gyerektől 
kezdve 12 évesig vidáman ropták a táncot. Az Ady Kör 
megtelt a jól szórakozó gyerekekkel és az őket kísérő 
büszke szülőkkel. A zsűrinek nehéz feladata volt, de 
igazságos döntéseket hozott. Minden gyermek valami
lyen díjjal ment haza. 

Farsangi Bál 
legfiatalabbaknak

Asztalitenisz-torna 
– harmadszor

Zágráb Város támogatásával az „ODRAZ“ civil szervezet 
szervezésében és kivitelezésében január végén „Az 
elképzeléstől a projektig“ című projektírási műhely került 
megrendezésre, ahol a résztvevők a projektek tervezése 
és megírása által nyújtott lehetőségekkel ismerkedhettek 
meg, míg a február elején megtartott „Stratégiai tervezés“ 
műhelyben bővíthették az ismereteiket, és megtanulhat

ták, hogy hogyan tudják elképzeléseiket és kívánságaikat 
papírra vetni, és azután megvalósítani. A zágrábi kisebbsé
giek számára az e műhelyeken szerzett ismeretek meg
szerzése nemcsak érdekes tapasztalat volt, hanem Zágráb 
Város nemzeti kisebbségeinek fennmaradásába, fejlesz
tésébe, egyszóval: jobb jövőjébe való értékes befektetés 
is.                                                                                    kovács lea 

MŰhelyek kisebbségiek száMára

A labda pattog, Angyal István figyel

A zsűrinek az idén is nehéz dolga volt

Március 10-én, 19:30 órai kezdettel – bíró eszter trio – hangverseny  
magyar és zsidó énekek a zsídó puriM ünnep alkalmából. 

SZERVEZŐK: Zágrábi Magyar Nagykovetség, Bet Israel egyesület, Ady Endre MKK és Tanács
HELYSZÍN: Csehek háza (Češki dom, Šubićeva 20)                                                         A belépés  díjtalan ! 


