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Sa investicijom u Segedinu 
Europa se priključuje svijetu

Viktor Orbán je 23. svibnja na 
primopredaji laserskog kompleksa 
u Segedinu to proglasio najvećim 
znanstvenim ulaganjem u novijoj 
povijesti Mađarske.  

Premijer je izjavio da istraživački 
centar nije investicija kojom se 
Mađarska priključuje Europi, 
već investicija kojom se Europa  
priključuje svijetu. Mađarska 
tada može biti pobjednik u 
budućnosti ako izgradi cijelu 
mrežu znanstveno istraživačkih 
centara, kako nebi postala samo 
centar proizvodnje, već središte 
istraživanja i razvoja. Viktor Orbán 
je naglasio da je malo sovjetskih 
vojnika koji su nekad boravili u 
vojarni gdje je sada izgrađen ovaj 
centar, da će trideset godina 
nakon njihova odlaska ovdje 
niknuti jedan laserski institut u 
kojem se nalaze takvi uređaji od 
kojih trenutno nema modernijih u 
svijetu. 

Ovu investiciju Mđaraska nije 
dobila na dar, ostvarena je zato što 
je bila voljna dio novca potreban 
za izgradnju centra izdvojiti iz 
vlastitog proračuna, a ostatak 
osigurati iz njemu pripadajućeg 
iznosa iz europskih izvora. 
Podsjetio je i da je prije donošenja 
odluke bilo žestokih rasprava, da 
li Mađarska treba samo za jednu 
jedinu investiciju izdvojiti 70-80 
milijardi forinti. Vlada je donijela 
odluku da se krene u to ulaganje, 
prema njegovim riječima: „kada je 
Mađarska stajala financijski lošije 

od drugih članica EU, a u vrijeme 
donošenja odluke bili smo bliže 
bankrotu nego Grčka”. Te dodao: 
„I do sada je istraživački rad na 
Sveučilištu u Segedinu govorio sam 
za sebe, a centar će moći privući 

još više znanstvenika, istraživača 
i studenata iz svih krajeva svijeta. 
Prema riječima predsjednika 
vlade: „ovaj istraživački centar 
pobija i ono pogrešno uvjerenje 
da je vladina investicija u gradu 
kojom upravlja opozicija osuđena 
na fijasko. Mada postoje i 
postojat će razlike u mišljenjima, 
oko budućnosti Mađarske i oko 
poslova za dobrobit mađarskih 
građana može se naći zajedničko 
mišljenje. U Segedinu se dokazalo 
da, ako je riječ o interesima 
države i interesima grada, sve se 
prepreke mogu premostiti”. „Ova 

institucija vrijedi onoliko koliko 
će ovdašnji istraživači putem 
nje  postići”. „Temelje uspješnog 
rada osigurava obnovljeni 
sustav institucija mađarskog 
znanstvenog istražavanja 

izgrađen proteklih godina, 
Program Mađarske akademije 
znanosti pod nazivom „Len-
dület” (Zamah), te na lokalnoj 
razini Biološki istraživački centar 
iz Segedina i Centar izvrsnosti 
molekularne medicine” – istakao 
je premijer. „Buduća istraživanja 
ovog centra stvorit će osnove za 
nove tehnologije utemeljene na 
atomskim procesima te će dati 
nova izuzetno učinkovita sredstva 
drugim znanstvenim područjima, 
kao na primjer biologiji ili medicini 
– priopćio je Viktor Orbán. 
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Orbán Viktor: „Ovu investiciju Mđaraska nije dobila na dar”



U okviru sveobuhvatne seri-
je kulturnih zbivanja od 5. do 7. 
svibnja grad Pečuh predstavio 
se Zagrebu. Tijekom tri dana 
bilo je izložbi, književnih večeri 
i koncerata. Nakon koncerta 
zbora „Vivat Bacchus” 
posjetitelji su mogli uživati 
u vinima iz Villánya i Pečuha.  
Serija manifestacija završena je 
nastupom zbora „Vocapella” 
tijekom mađarske mise u crkvi 
Sv. Marka, te koncertom u 
Mađarskom kulturnom društvu 
„Ady Endre”.

8. svibnja u Gradskom 
poglavarstvu otvorena je foto-
izložba zagrebačkih manjinskih 
zajednica, među kojima i 
mađarske manjine. Posjetitelji 
izložbe mogli su se upoznati sa 
osamnaest nacionalnih manjina 
u Zagrebu viđene kroz objektiv 
fotografa Tonija Hnojčika.  Na 
svečanom otvorenju učenica 
dvojezičnog odjeljenja OŠ Ivana 
Gundulića  Agata Habibović 
pročitala je hrvatski prijevod 
pjesme Istvána Gyurcsána 
„Unuci se rađaju”. Izložbu 
je organizirala Koordinacija 
nacionalnih manjina Grada 
Zagreba. Nekoliko dana kasnije 
na zagrebačkom Zrinjevcu 
postavljena je druga izložba 
fotografija Tonija Hnojčika iz 
života nacinalnih manjina na 
osvjetljenim panoima.

Buran svibanj u glavnom gradu 

Manjinske zajednice 
Zagreba

Predstavljanje Pečuha

Majčin dan

Mađarska zajednica u Zagrebu nema razloga za prigovore, jer nisu ni u proteklom razdoblju 
oskudjevali u kulturnim i inim zbivanjima. Aktivni su bili sudionici brojnih događanja.

U Mađarskom kulturnom 
društvu „Ady Endre” obilježen 
je i Majčin dan. U prigodnom 
programu nastupila su djeca iz 
mađarske skupine Dječjeg vrtića 
Potočnica i polaznici dvojezične 
nastave iz OŠ Ivana Gundulića.



Druge nedjelje u svibnju 
sugrađani su nakon fotografija 
imali priliku i uživo se upoznati s 
18 nacinalnih manjina, njihovim 
narodnim nošnjama, plesovima, 
glazbom i naravno s njihovom 
gastronomskim delicijama. 
Zagrebački Mađari predstavili 
su narodnu nošnju iz mađarske 
Nizije, a posluživali su pravi 
mađarski fiš paprikaš. Fiš se 
pripremao u tri poveća kotlića, 
a podjeljeno je više od 250 porci-
ja, nakon čega su kuhari dobivali 
samo pohvale. Ova manifestacija 
ne privlači samo mještane već 
i brojne turiste, pa se stoga 
kao suorganizator uključila i 
Zagrebačka turistička zajednica. 
Nacionalne manjine zahvaljujući 
materijanoj potpori od strane 
grada mogu čuvati svoju kulturu, 
jezik i običaje, doprinoseći 
time multikulturalnosti našeg 
glavnoga grada.

Dan nacionalnih manjina

Izviđači u Budaörsu
I Odred mađarskih izviđača 

„Zrínyi Miklós” sudjelovao je na 
proljetnom zasjedanju Foruma 
mađarskih izviđačkih saveza, 
koji je održan u Budaörsu od 
5. do 7. svibnja u organizaciji 
Saveza izviđača Mađarske. 
Cilj ove konferencije bila je 
razmjena pozitivnih iskustava u 
ostvarivanju ciljeva navedenih 
u Svemađarskoj skautskoj 
strategiji, u povećanju brojnosti 
članova izviđačkih odreda i 
osnivanju novih odreda. Osim 
toga pružena je mogućnost 
za predstavljanje drugim 
civilnim udrugama i mogućnost 
uzajamnog učenja, pa je u okviru 
jedne ovakve konferencije i 
suradnjom sa udrugama mladih 
moglo doprinjeti zajedničkom 
formiranju svijesti o mađarskom 
identitetu.
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U petak, 19. svibnja malom 
svečanošću završena je nastava 
u Mađarskoj jezičnoj radionici. 
Ovo je bila druga godina 
postojanja jezične radionice, 
a imala je 40 polaznika. Svaki 
polaznik radionice dobio je 
tiskane Potvrde o sudjelovanju 
koje su uručili nastavnica  Ana 
Sekso i predsjednik Vijeća Zoltan 
Balaž-Piri. Mađarsku jezičnu 
radionicu organizira MKD 
„Ady Endre” uz potporu Vijeća 
mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba. Svi sudionici 
radionice pozdravili su se 
istakavši da će na jesen ponovo 
pohađati radionicu. Predsjednik 
Vijeća je izjavio da će Vijeće i 
ubuduće nastaviti pomagati 
održavanje radionice. 

Svi koji su zainteresirani za 
Mađarsku jezičnu radionicu 
mogu se prijaviti na facebook 
stranici Vijeća.

U subotu, 20. svibnja održana 
je Mađarska tribina koju 
organizira Društvo mađarskih 
znanstvenika i umjetnika u 
Hrvatskoj, zajedno sa Mađarskim 
kulturnim društvom „Ady End-
re” uz potporu Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada 
Zagreba.  

U MKD „Ady Endre” Dr. sc. 
József Petrik, redoviti profesor 
na Farmaceutsko-biokemijskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
održao je predavanje pod 
naslovom: „Ciljana dijagnostika i 
ciljana terapija u onkologiji”. 

Nakon znanstvenog 
predavanja sukladno već 
ustaljenom običaju uz skromni 
domjenak bilo je prilike za 
neformalne razgovore i druženje.

Završetak radionice

Mađarska tribina


