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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

A szegedi beruházással Európa
felzárkózik a világhoz

Orbán Viktor Magyarország 
modern kori története legna-
gyobb tudományos beruházásá-
nak nevezte a szegedi lézerköz-
pontot az épületkomplexum át-
adásán, május 23-án. A miniszter-
elnök azt mondta: a kutatóköz-
pont nem olyan beruházás, mely-
lyel felzárkózhatunk Európához, 
hanem olyan, mellyel Európa fel-
zárkózik a világhoz. Magyaror-
szág akkor lehet a jövő nyertese, 
ha tudományos kutatóközpontok 
egész hálózatát hozza létre, hogy 
az ország ne csak termelési, ha-
nem kutatás-fejlesztési központtá 
is válhasson. Orbán Viktor úgy fo-
galmazott, a központ helyén mű-
ködő laktanyában masírozó szov-
jet katonák közül kevés gondol-
ta, hogy harminc évvel távozá-
suk után ezen a földön egy lézer-
központ áll, melyben olyan beren-
dezések működnek majd, mely-
nél korszerűbbek jelenleg nincse-
nek a világon. A beruházást Ma-
gyarország nem ajándékba kapta, 
megvalósítását azért nyerhette el, 
mert vállalta, hogy a központ ki-
alakításához szükséges pénzt haj-
landó saját költségvetéséből és 
neki járó uniós forrásokból „kiha-
sítani” – hangsúlyozta. Emlékez-
tetett arra is, a döntést komoly 
viták előzték meg: vajon megen-
gedheti-e Magyarország, hogy 70-
80 milliárd forintot egyetlen nagy 
beruházásra összpontosítson. Vé-
gül a kormány a megvalósítás mel-
lett döntött, noha az összes tag-

ország közül Magyarország „szé-
nája állt a legrosszabbul”, „a dön-
tés időszakában közelebb jártunk 
a csődhöz, mint Görögország” 
– mondta. A Szegedi Tudomány-
egyetemen végzett kutatói mun-

ka eddig is önmagáért beszélt, 
a központ azonban a világ min-
den tájáról idevonzhatja a kutató-
kat és diákokat. A kormányfő sze-
rint a kutatóközpont rácáfol arra 
a tévhitre is, amely szerint a kor-
mány által létrehozott beruházás 
egy ellenzéki vezetésű városban 
sikertelenségre van ítélve. Bár lé-
teznek és létezni is fognak nézet-
különbségek, a jövő Magyarorszá-
gáért, a magyar emberek jövőjé-
ért végzett munkában egyet le-
het érteni. Szegeden bebizonyo-
sodott, ha az ország és a város ér-
dekeiről van szó, az árkokat át le-

het hidalni – tette hozzá. Ez az in-
tézmény annyit ér, amennyit az itt 
dolgozó kutatók ennek segítségé-
vel el fognak érni. A sikeres mű-
ködés hátterét a magyar tudomá-
nyos kutatás elmúlt években meg-

újult intézményrendszere, az MTA 
Lendület programja, helyi szinten 
a Szegedi Tudományegyetem, az 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pontja, és a városban kialakítandó 
Molekuláris Medicina Kiválósági 
Központ biztosítja – mondta a mi-
niszterelnök. A központban folyó 
kutatások atomi folyamatokon 
alapuló technológiákat alapozhat-
nak majd meg, és új kivételes ha-
tékonyságú eszközöket adhatnak 
más tudományterületek, így a bi-
ológia vagy az orvostudomány ke-
zébe – ismertette Orbán Viktor. 
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Orbán Viktor: A beruházást Magyarország nem ajándékba kapta



Átfogó kulturális programso-
rozat keretében mutatkozott be 
Zágrábban Pécs városa május 5. 
és 7. között. Többek között ki-
állítás, irodalmi est és koncert is 
volt a három nap során. A Vivat 
Bacchus énekegyüttes koncert-
jét követően villányi és pécsi bo-
rokkal ismerkedhettek a résztve-
vők. Az eseménysorozat zárása-
ként a Vocapella kórus fellépett 
a zágrábi Szent Márk-templom 
magyar miséjén, majd a Ady End-
re Magyar Kultúrkör székhelyén 
folytatta koncertjét.

A zágrábi kisebbségeket – 
köz tük a magyarokat is – bemu-
tató fényképkiállítás is nyílt má-
jus 8-án. A képkiállítás közönsé-
ge Hnojčik Toni fényképész len-
cséjén keresztül ismerhette meg 
a tizennyolc zágrábi kisebbsé-
get. A megnyitón Habibović 
Agata, az Ivan Gundulić Általá-
nos Iskola kétnyelvű iskolai tago-
zat tanulója olvasta fel Gyurcsán 
István Az unokák megszületnek 
című vers horvát fordítását. A ki-
állítás szervezője Zágráb Város 
Kisebbségi Tanácsainak és Kép-
viselőinek Koordinációja volt.

Pár nappal később ezekből a 
fotókból kinagyított pannókat 
helyeztek el a Zrínyi téren, ame-
lyek egy hétig voltak láthatók.

Mozgalmas a május a fővárosban 

Zágrábi kisebbségek

Pécs bemutatkozása

Anyák napja

A zágrábi magyaroknak igazán nincs okuk panaszra, hiszen kulturális csemegékben, eseményekben 
nem szenvedtek hiányt az elmúlt időszakban sem. Több rendezvény aktív részesei is voltak.

Az Ady-körben megünne-
pelték az anyákat is: a Kékne-
felejcs óvoda magyar csoport-
jának ovisai és az Ivan Gundulić 
Általános Iskola horvát-magyar 
kéttannyelvű tagozatának a ta-
nulói készítettek programot.



Május második vasárnapján a 
fényképek után élőben is megis-
merkedhettek a főváros lakói az 
ott működő 18 kisebbségi szer-
vezet népviseletével, táncával, 
zenéjével, és természetesen a 
gasztronómiájukból is ízelítőt 
kaphattak. A zágrábi magyarok 
az alföldi népviseletet mutatták 
be, és igazi magyar halászlét kí-
náltak. Három bográcsban főtt a 
halétel, és több mint 250 adagot 
osztottak ki, a szakácsok pedig 
kiérdemelték a kóstolók elisme-
rését. Az esemény ma már nem-
csak a helyieket, hanem a város-
ba látogató turistákat is a parkba 
csalogatja, így a város turisztikai 
közössége is felkarolta a rendez-
vényt. A nemzeti kisebbségek a 
város támogatásának is köszön-
hetően meg tudták őrizni kultú-
rájukat, nyelvüket és hitéletü-
ket, hozzájárulva ezzel a főváros 
multikulturalitásához.

Kisebbségek napja

Budaörsön 
a cserkészcsapat

A zágrábi Zrínyi Miklós Cser-
készcsapat is részt vett a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fóru-
mának tavaszi ülésén, mely 2017. 
május 5-7. lett megtartva a Ma-
gyar Cserkészszövetség rende-
zésében Budaörsön. A konfe-
rencia célja, az Összmagyar Cser-
kész Stratégiában kitűzött célok 
mentén, a létező csapatok lét-
számbővítésében és új csapatok 
alapításában szerzett tapasz-
talatok és sikerek megosztása 
volt. Ezenfelül lehetőséget biz-
tosítottak más civil szervezetek-
nek is a bemutatkozására és egy-
mástól való tanulásra, így az ifjú-
sági szektorral való együttműkö-
déssel egy ilyen konferencia ke-
retében hozzá tudtak járulni egy 
közös magyar identitástudat ki-
alakulásához.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Pénteken, május 19-én kisebb 
ünnepséggel befejeződött a Ma-
gyar Nyelvműhely tanéve. Ez a 
műhely működésének második 
éve, melyet 40 hallgató látoga-
tott. Minden hallgató részvételi 
igazolásban részesült, melyeket 
a tanárnő Sekso Ana és Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Taná-
csának elnöke, Balázs-Piri Zoltán 
adtak át. A műhely szervezője az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör, tá-
mogatója pedig Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa. A 
hallgatók azzal búcsúztak, hogy 
őszre ismét folytatják a műhely 
látogatását, a Tanács elnöke pe-
dig elmondta, hogy a Tanács a jö-
vőben is támogatni fogja a nyelv-
műhelyt.

Mindazok, akiket érdekel az 
ősztől újrainduló magyar nyelv-
műhely munkája, jelentkezhet-
nek a Tanács facebook-oldalán.

Szombaton, május 20-án a 
Horvátországi Magyar Tudomá-
nyos és Művészeti Társaság szer-
vezésében megtartották a Ma-
gyar Tribün előadását, amelynek 
az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
a társszervezője és Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsa a tá-
mogatója.

Dr. sc. Petrik József, egyetemi 
tanár (Zágrábi Egyetem, Gyógy-
szerésztudományi és Biokémi-
ai Kar) a Célzott diagnosztika és 
célzott terápia az onkológiában 
címen tartott előadást az Ady 
Endre Magyar Kultúrkörben.

Az előadás után szokás sze-
rint szerény fogadás keretein 
belül kötetlen beszélgetésre, ba-
rátkozásra volt lehetőség.

Tanévzáró

Magyar Tribün


