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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Idők és szokások
„O tempora, o mores!” – kiál-

tott fel Cicero, a híres római orá-
tor vagy kétezer évvel ezelőtt a 
római Szenátusban, s ez a szen-
tencia évszázadokon át vissz-
hangzott számos irodalmi műben, 
számtalan újságcikkben, politikai 
beszédben. A bölcs mondást álta-
lában akkor szokták idézni a szer-
zők, amikor nyomatékosítani sze-
retnék felháborodásukat az idő-
szerű korszak praktikái felett.

Azt hiszem senki sem túlzottan 
elégedett a jelenlegi időkkel és 
szokásokkal, viszont nem minden 
olyan sötét, itt-ott akad jó újság is, 
sőt kifejezetten szívmelengető is. 

Ezek sorába tartozik az MTI ki-
sebbségi önkormányzati válasz-
tásokat beharangozó híradása is, 
melynek értelmében „Közös ma-
gyar megyei szintű listát csupán 
Zágrábban állítanak, ahol három 
magyar szervezet, az Ady Endre 
Magyar Kultúrkör, a Horvátorszá-
gi Magyarok Zrínyi Miklós Cser-
készcsapata és a Horvátorszá-
gi Magyar Tudományos és Művé-
szeti Társaság állított közös jelöl-
teket. „

Az időkre és szokásokra jel-
lemző, hogy ez a különben nor-
málisnak tekinthető dolog, már-
mint hogy szervezeteink közös 
listát állítanak a küszöbönálló ki-
sebbségi helyhatósági választáso-
kon, olyan hírré válik, melyet a Ma-
gyar Távirati Iroda is szükségesnek 
talál nyilvánosságra hozni. 

A „zágrábi helyzet” tudniillik 
az, hogy a zágrábi magyarság az 
egyetlen magyar közösség az or-

szágban amely felül tudott emel-
kedni az apró emberi gyarlóságo-
kon és egységesen képes fellép-
ni, számunkra már jó ideje telje-
sen természetessé vált. Tesszük a 
magunk dolgát, igyekszünk minél 
többet tenni annak érdekében, 
hogy a horvát fővárosban az elkö-
vetkező évtizedekben is legyenek 
magyarok, s közben nem foglalko-
zunk azzal, hogy ki miyen szerve-
zet tagja. 

Még így is, attól függetlenül, 
hogy közös erővel dolgozunk, ne-
megyszer rájöttünk: kevesen va-
gyunk bizonyos nagyobb projek-
tek megvalósítára, még rágondol-
ni is rossz, milyen lenne, ha egy-
más között marakodnánk.

Eleinte azt hittük, hogy csupán 
idő kérdése, mikor követik mások 
is példánkat, főleg a hozzánk ha-
sonló kis lélekszámú magyar kö-
zösségek, ám sajnos továbbra fe-
hér holló vagyunk. Bármennyire 
is büszkék vagyunk eredménye-
inkre, összetartásunkra, valahol 
mégis sajnálattal tölt el bennün-
ket az a tény, hogy Horvátország-
ban (de sajnos máshol is) hírérték-
kel bír az, hogy létezik önmagával 
megbékélt, kiegyensúlyozott ma-
gyar közösség is. Ám sajnos már 
jó ideje ilyenek az idők, s ilyenek a 
szokások. Az aminek teljesen min-
dennapinak kellene lennie, furcsa-
ságnak számít, szemben a horvát-
országi magyar közösséget fel-
őrlő, mélységesen elkedvetlení-
tő szüntelen marakodással, ami 
napjainkban „normálisnak” szá-
mít. Lassan már abba a stádiumba 

kerülünk, hogy nem két magyar 
alkot három pártot, hanem eh-
hez egy is elég lesz. Részint azért, 
mert a horvátországi magyar kö-
zösség már annyira meghasonult 
önnönmagával, hogy bármifé-
le együttműködés elképzelhetet-
lennek tűnik, részint pedig azért, 
mert – főként a széthúzásnak kö-
szönhetően – lassan már csak egy 
magyar marad az országban.

Ez az, amit elmondunk minden-
kinek aki hajlandó meghallgatni 
bennünket. Nemzettársaink zöme 
teljesen egyetért az összetartás 
szükségességével, ám sajnos a 
helyzet nem változik. 

Minden marad a régiben, a 
Drávaszögben továbbra is áll a 
bál, Szlavóniában úgyszintén, de 
nem jobb a helyzet a tengerpar-
ton sem. Zágráb az egyedüli kivé-
tel, de sajnos ez nem elegendő. Az 
egyedüli konkrét eredmény amit 
fel tudunk mutatni a horvátorszá-
gi magyarság összebékítésében, 
hogy évente egyszer mindenki 
együtt, egy helyen helyezi el ko-
szorúját a zágrábi Petőfi-táblánál.

A helyi jellegű problémák meg-
oldásán felül, ez lesz Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsá-
nak feladata: kitartóan küzdeni a 
horvátországi magyarság egysé-
gének létrehozásáért. 

Egyszer talán szervezeteink is 
megértik, hogy tagság híján meg-
lehetősen hálatlan feladat lesz or-
szágos szervezetet működtetni, 
tekintet nélkül ennek legitimitásá-
ra, eszmeiségére.  

KALAPIS Rókus



Megalakult a Magyar Üzleti Klub Kitüntették a zágrábi magyar kutatókat
Zágrábban megalakult a horvátországi székhellyel rendelkező magyar tulajdonú válla-
latok informális hálózatát tömörítő Magyar Üzleti Klub – Az eseményen 49 cég 70 fővel 

képviseltette magát
2015. május 6-án a Zágrábi 

Magyar Nagykövetség kezde-
ményezésére és szervezésében 
megalakult a horvátországi szék-
hellyel rendelkező magyar tulaj-
donú vállalatok informális há-
lózatát tömörítő Magyar Üzle-
ti Klub. Az eseményen 49 cég 70 
fővel képviseltette magát, köz-
tük a piacvezető magyar vállala-
tok és KKV-szektorba tartozó cé-
gek egyaránt. 

Magyar József nagykövet és 
Scherczer Károly Róbert veze-

tő külgazdasági attasé elmond-
ták: a kezdeményezés célja egy 
olyan országos kiterjedésű háló-
zat kiépítése Horvátországban, 
amely folyamatos információval 
látja el a tagokat az aktuális hor-
vátországi befektetési lehetősé-
gekről, tenderekről és a szabá-
lyozási háttér változásairól. Az 
üzleti közösség a magyar gyö-
kerekkel rendelkező cégeket és 
vállalkozásokat tömöríti. A Klub 
rugalmas keretek között műkö-
dik, és nagy hangsúlyt fektet a 

kétoldalú gazdasági és befekte-
tési kommunikációra. Az Üzle-
ti Klub a regisztrált tagokon kí-
vül várja azokat a horvátországi 
magyar tulajdonú és más külföl-
di cégeket képviselő vállalkozó-
kat, akik a magyar–horvát gaz-
dasági kapcsolatok bővítésében 
vagy új kezdeményezések elin-
dításában érdekeltek. Magyar-
ország Nagykövetsége, Zágráb, 
10000 Zagreb, Pan tovčak 146. 
Tel/fax:+385-1/4822-055, E-mail: 
zagreb@hipa.hu

A magyar Hungarikum és a horvát „Izvorno hrvatsko”
1. közös kiállítása

2015. május 30. – június 7.

A kiállítás megtekinthető: munkanapon 14:00-19:00 között, hétvégén 10:00-14:00 
Helyszín: Zágrábi Magyar Intézet, ulica Augusta Cesarca 4-10.

Négy romániai, két német, 
egy ukrán és egy amerikai mel-
lett két horvát díjazottja is van 
2015-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) 186. közgyűlé-
sét kísérő Külső Tagok Fórumán 
ünnepélyesen kiosztott Arany Já-
nos-díjnak és éremnek. Az Arany 
János-díjat külhoni magyar tu-
dósok, kutatók munkájának elis-
merésére alapította 2003-ben az 
MTA, első ízben 2004-ben adták 
át. A díjat azok kapják, akik vagy 
jelentős tudományos munkás-
ságot mutattak fel életük során, 
vagy kiemelkedő tudományos 
teljesítményt értek el, vagy fiatal 
kutatóként alkottak figyelemre 
méltót. Az Arany János-éremmel 
olyan külhoni magyar tudósokat, 
kutatókat tüntet ki az MTA, akik-
nek nemcsak kutatói teljesítmé-
nye maradandó, hanem érdeme-
ket szereztek a külhoni magyar 
tudományosság és közösség 
ügyének előremozdításában is.

Az elismeréseket Lovász Lász-
ló, az MTA elnöke adta át a díja-
zottaknak, akik között két zág-
rábi magyar tudós, kutató volt: 
prof. dr. sc. Szkála Károly és prof 
dr. sc. Petrik József. Mindket-
ten alapító tagjai a Horvátorszá-
gi Magyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaságnak (HMTMT), 
hosszú évek óta tagjai az Ady 
Endre Magyar Kultúrkörnek, va-
lamint külső tagjai az MTA Köz-
testületének.

Szkála Károly optoelek troni-
kával, lézertechnikával, holográ-
fiával, mikroelektronikával fog-
lalkozik. A Zágrábi Villamosmér-
nöki Egyetem rádiókommuni-
kációs tagozatán végzett és a 
Ruđer Bošković Kutatóintézet-
ben kezdett kutatni, most köz-
pont- és laboratóriumvezető. 

Oktat a Zágrábi Villamosmérnö-
ki Egyetemen, a Zágrábi Grafikai 
Egyetemen és az Eszéki Orvostu-
dományi Egyetemen. 151 publiká-
ciója mellett úttörő jelentőségű 
tankönyveket írt, programcso-
magokat dolgozott ki, új mód-
szereket honosított meg, labora-
tóriumokat alakított ki és nagy-
mértékben hozzájárult a tudo-
mányos infrastruktúra felállítá-
sához. 15 európai keretprogram-
ban vett részt, többségében, 
mint programvezető. Számos 
diplomamunka és több dokto-
rátusi munka vezetője volt. 2001 
óta a Horvát Műszaki Akadémia 
rendes tagja. 

A HMTMT elnöke, vezetése 
alatt a társaság 14 könyvet adott 
ki, 16 tudományos program-
ban vett részt. 2oo6-2oo8 kö-
zött MTA Magyar Tudományos-
ság Külföldön Elnöki Bizottság-
nak volt a tagja, a magyar közös-
ségért végzett tudományterüle-
ti munkájáért 2010-ben Arany Já-
nos-érmet kapott. Tudományos 
és közéleti tevékenységével egy-
aránt eredményesen szolgálja a 
horvátországi magyar tudomá-
nyos utánpótlást és a regionális 
együttműködéseket.

A másik díjazott, Petrik Jó-
zsef a Zágrábi Tudományegye-
tem Gyógyszerészeti és Biokémi-
ai Karának orvosi biokémia sza-
kán diplomázott, itt kezdett dol-
gozni fiatal kutatóként, itt dokto-
rált.  Jelenleg az Orvosi Biokémi-
ai és Hematológiai Tanszék pro-
fesszora és a kar Alkalmazott Or-
vosi Biokémiai Központjának ve-
zetője. Sejtkárosodási mechaniz-
musokkal, molekuláris patológiá-
val, a rákos megbetegedések di-
agnosztikájával foglalkozik. Több 
mint 75 tudományos és szak-

mai közleményt, könyvfejeze-
tet, egyetemi jegyzetet publikált. 
Mentora volt 39 diplomamunká-
nak, 2 doktori tézisnek. Több hor-
vátországi és bilaterális projekt 
vezetője, így a Pécsi Tudomány-
egyetemmel kötött együttműkö-
désnek is.

 A horvátországi magyar ki-
sebbség érdekében végzett 
munkájának kiemelkedő része 
a HMTMT-hez  kapcsolódik. A 
HMTMT alapító tagja, 1996-tól el-
nökségi tag. 

Jelenleg a HMTMT népszerű-
sítő tudományos előadássoro-
zatának, a Magyar Tribün szer-
vezője. Ennek a tudományos-is-
meretterjesztő, magyar kultúrát 
megőrző, identitást erősítő soro-
zatnak Zágráb Város Magyar Ki-
sebbségi Tanácsa a támogatója, 
társszervezője pedig az Ady End-
re MKK. Petrik József többször 
előadást is tartott itt. 

Aktívan részt vesz az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör 
tevékenységé ben is, elnökségi 
tag. 2006-óta Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsa Tudo-
mányos Bizottságának elnöke. 
A Zágrábi Egyetem Hungaroló-
gia Tanszékével együttműködve 
foglalkozik az anyanyelv megőr-
zésének kérdéseivel is.

Tagja az MTA Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bi-
zottságnak, a MTA Pécsi Területi 
Bizottság elnökségének.

Oktatói és tudományos mun-
kássága mellett aktívan részt 
vesz a horvát és a magyar ku-
tatók együttműködésében, ki-
emelkedő módon járul hozzá a 
horvátországi magyar kisebbség 
tudományos és művészeti életé-
nek fejlesztéséhez.

RAnogAjeC-KoMoR Mária

A Zágrábi Magyar Nagykövetség, a Horvát Gazdasági Kamara és az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör szervezésében, a Magyar Földművelésügyi Minisztérium támogatásá-

val megrendezésre kerül
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Vasárnap, 2015. május 31-én, 9:30és 19:00 óra között

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben
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Vasárnap, 2015. június 14-én, 
10:00 és 14:00 óra között

Helyszín: Zrínyi tér, Zágráb
A rendezvényen a zágrábi magyar kisebbséget az Ady Endre Magyar Kultúrkör Vegyeskara 

képviseli.Szervező: Zágráb Város Kisebbségi Tanácsainak és Képviselőinek Koordinációja

A Horvát Köztársaság Kormánya 2015. május 31-ére (vasárnap) kiírta a kisebbségi önkormányzati válasz-
tásokat, amelyeknek keretein belül a zágrábi magyarok immár 4. alkalommal megválaszthatják a 25-tagú 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsot.

A választások napján az Ady Endre Magyar Kultúrkör nyílt napot szervez, amelynek keretében a látoga-
tók megismerkedhetnek a zágrábi magyar szervezetek (Ady Endre MKK, Horvátországi Magyar Tudomá-
nyos és Művészeti Társaság, Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapata) és intézmények (ma-
gyar óvodai csoport, kéttannyelvű általános iskolai tagozat) tevékenységével.

Zágráb Város Kisebbségeinek Napja

A magyar nemzetiségű választópolgárok május 31-én, a 14-es szá-
mú szavazóhelyen adhatják le szavazataikat, a Matko Laginja helyi 
közösség épületében (Donji grad), a Matko Laginja utca 11-es szám 
alatt. Kérjük a zágrábi magyarokat, hogy minél nagyobb számban 
menjenek ki szavazni!

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör idén is megszer-
vezi a mostani és egykori körtagok éves találkozóját. 
A rendezvényre szombaton és vasárnap (2015. június 
6-án és 7-én) kerül sor az Ady Endre MKK székhelyén 
(Zagreb, Martićeva 8).

A találkozó programja:
Szombat, június 7.
19:00 óra – A Vegyeskar rövid műsora
20:00 óra – Közös vacsora
A vacsora alatt a zenét a Royal’70 zenekar és Bar-

na Dénes szolgáltatja.
Vasárnap, június 8.
08:30 óra – Ünnepi szentmise a felsővárosi Szt. 

Márk-templomban

Körtag-találkozó
09:30 óra – Társalgási délelőtt a Körben
Az vacsorán való részvételi díj változatlanul 100,00 

kuna, ami a vacsora előtt a helyszínen befizethető. A 
szervezés megkönnyítése és zökkenőmentessé téte-
le érdekében kérjük, hogy a jelentkezési űrlapot mi-
nél előbb, de legkésőbb hétfőig, június 1-jéig legye-
nek szívesek kitöltve eljuttatni a Kör alábbi elérhető-
ségeinek valamelyikére:

Személyesen szerdánként 17:30 és 19:30 óra kö-
zött, illetve vasárnaponként 09:30 és 11:00 óra kö-
zött. Postán a Kultúrkör székhelyének címére: 
Mađarsko kulturno društvo Ady Endre, Martićeva 8, 
10000 Zagreb. Faxon a (01) 4813 587-es telefonszám-
ra. E-mailben az ady-endre@inet.hr e-mail címre.

Nyílt nap az Ady Körben


