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Vr t i ć  u  E U  p r oj e k t u 
László Andor, povjerenik Europske unije za zapošljavanje, socijalna 

pitanja i uključenost  u pratnji Miranda Mrsića ministra rada i mirovinskoga 
sustava posjetili su zagrebački Dječji vrtić „Potočnica”  – Vrtić je predstavio 
dosadašnje rezultate postignute u EU projektu “Malim koracima do prave 
integracije” (predpristupni fond IPA IV). 

Zagrebački Dječji vrtić 
„Potočnica” posjetili su Lász-
ló Andor, povjerenik Europske 
unije za zapošljavanje, socijalna 
pitanja  i uključenost te Mirando 
Mrsić, ministar rada i mirovinskoga 
sustava. 

Vrtić „Potočnica” predstavio je 
dosadašnje rezultate postignute u 
EU projektu “Malim koracima do 
prave integracije” (predpristupni 
fond IPA IV).

Prije samog predstavljanja dječica 
su iz engleske i mađarske skupine 
prikazala mali program. Gospodin 
László Andor za vrijeme svog 
posjeta vrtiću posjetio je i mađarsku 
skupinu i s velikim iznenađenjem 
je saznao kako u sklopu vrtića 
već 20 godina postoji i ta skupina. 
Kratko je popričao i s tetama i sa 
predstavnicima Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada Zagreba. 
Između ostalog saznao je kako će 
se vrtić i dalje natjecati, ali sada kroz 
infrastrukturalne projekte, čime bi 
se tako riješilo i otvoreno pitanje 
proširenja mađarske skupine. U 
tom projektu Vijeće bi također 
sudjelovalo kao partner. Posjetu 
su još nazočili i Branko Baričević, 
voditelj Predstavništva Europske 
komisije u Hrvatskoj, Viktorija 
Rončević, pomoćnica ministra i 
Bosiljka Devernay, načelnica u 
gradskom Uredu za obrazovanje.

                                                    MZFB

Djeca su se predstavila u najljepšem svjetlu.

Gosti su s oduševljenjem pratili nastup. Poslije ovoga, možda se ipak nađe 
novaca i za proširenje vrtića, što bi omogućilo otvaranje druge mađarske 

skupine. 



Slikovnica o vrtiću

U vrtiću se 
mogu 

najbolje igrati.
ILMA - 4 g.

Idem u poseban 
vrtiću gdje 

govorimo mađarski.
EMA - 5,5 g.

U vrtiću je dobro.
PETRA - 3 g.

U vrtiću se 
se dobro igram, 
jedem i spavam.

ÁRON- 4 g.

Dok sam bila mala 
meni su pomagali, 
a sad ja pomažem 

manjima.
ILONA- 7 g. 

na jesen idem u 
školu

Volim se igrati 
i plesati.

JAVOR - 3,5 g.
U vrtiću se 

najviše volim 
svoje prijatelje.

DÓRA-  5 g.

U vrtiću sam 
sretna i volim 

svakoga.
IDA - 4,5 g.



Márki Nikola, 1. razred

Somek Nika, 1. razred

Markovina Filip, 1. razred

Jako čekam ljeto. To, da bude 
toplo.

Najviše čekam konjički turnir u 
Szombathelyu, da sa vojim konjem 
budem u prirodi. Ali čekam i Balatan 
i more, kako bi se kupao. Na žalost, 
još se moramo i seliti natrag u 
Nagykanizsu. Nažalost jer je ovo 
najbolja škola na cijelom svijetu. I 
učiteljice su ljubazne.

Ljetos ćemo pogledati i jednog 
psa, pa ćemo odlučiti da li ćemo 
kupiti moju Akitu. Nadam se, da će 
sve biti dobro na ljeto i da će mi se 
sve želje ispuniti! 

Ladányi Kincső, 3. razred

Ljeto! Aaaaa, odmor! Jedva 
čekam! Lijepo vrijeme, toplo je i što 
još? No dobro, sad će vam kazati 
kuda idem na ljeto.

Prvo idem na Mljet s mamom, Ni-
kolom i mislim s bakom. Tamo ćemo 
boraviti tjedan dana. 

S bakom i djedom ću također 
tjedan dva. Zatim s Árpádom još 
jednom idemo na Mljet. Vjerujem da 
ćemo imati dobro vrijeme. 

Ići ćemo i na Vis, tamo nisam 
nikad bila. Jedva čekam putovanje! 

Márki Márta, 3. razred

Palkóva obitelj odlučila je 
pokupiti otpatke i naučiti Palka, što 
ide u koji spremnik. 

Palko je nosio papir u žuti 
spremnik da ga ubaci, ali ga je otac 
upozorio da ga baci u plavi. Zatim je 
promotrio kuda mu roditelji bacaju 
pojedini otpad. T

ako je Palko naučio,  da papir 
stavljamo u plavi, staklo u zeleni, 
konzerve u sivi, a plastiku u žuti. 

Otpad biljnog porijekla treba se 
bacati u smeđi spremnik.  

Schubert Zsófia, 2. razred

Ljetni planovi i 
zaštita okoliša
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Redovita djelatnost Mađarskog kulturnog društva Ady Endre se privremeno obustavlja do 15. rujna 2014. 
zbog ljetnih odmora. U navedenom razdoblju predsjednik i tajnik Društva ne primaju stranke, 

te neće biti u funkciji knjižnica Društva i zagrebačka E-mađarska točka.
Prijepodnevna druženja članova nedjeljom se nastavljaju i u ljetnom razdoblju. 

Sve Vas srdačno očekujemo nedjeljom od 10:00 sati.
Svim dragim članovima Društva i zagrebačkim Mađarima ugodno ljeto želi 

Predsjedništvo Mađarskog kulturnog društva Ady Endre!

Obavijesti

Susret članova MKD-a

Posjet Budimpešti

Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre” i ove godine 
je organiziralo susret sadašnjih i bivših članova u subotu, 
7. lipnja i nedjelju 8 lipnja 2014. godine u sjedištu MKD 
Ady Endre. Program je u subotu započeo otvorenjem 
izložbe fotografija dr. Lászla i Etuske Sipos: „Naša 
svakodnevica” s manifestacija održanih u MKD-u, a zatim 
je slijedio kulturni program u izvedbi mješovitog zbora 
Društva. Druženje se nastavilo uz zajedničku večeru i već 
tradicionalno, uz mađarske pjesme uz pratnju Deneša 
Barna do kasno u noć. U nedjelju, 8. lipnja Mađarska 
sveta misa u gornjogradskoj crkvi Sv. Marka služila se za 
pokojne članove MKD-a. Dvodnevni susret završio je uz 
prijepodnevno druženje u „Mađarcu”.                       MZFB

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba 
organiziralo je dvodnevno studijsko putovanje u 
Budimpeštu. Po dolasku , prvo smo na Budimskoj strani 
prošetali oko Citadelle na vrhu brda Gellért, odakle se 
pruža najljepši vidik na cijelu Budimpeštu. Zatim smo u 
Budimu posjetili Ribarski bastion, neogotičku crkvu sv. 
Matije i baroknu Kraljevsku palaču koja svoj sadašnji oblik 
zadobila od XVII-XIX. stoljeća. U palači su smješteni brojne 
kulturne ustanove i muzeji. Poslije podne boravili smo u 
Pešti. Velik je bio doživljaj posjet Glazbenoj akademiji Liszt 
Ferenc, obnova cijele zgrade je završena 2013. godine. 
U dvorani, nazvanoj po Györgyu Soltiju čak smo mogli 
uživati i u glazbi, jer je upravo jedan mladi umjetnik imao 
probu. U ostatku dana obišli smo Trg heroja na kojem su 
osim Milenijskog spomenika, koji je sagrađen u čast 1000 
godina od dolaska Mađara, nalaze i Umjetnička galerija i 
Muzej primijenjene umjetnosti. Većinu kipova izradio je 
György Zala kipar rodom iz okolice Lendave. 

Cijeli kompleks spomenika zajedno s ulicom Andrássy 
uvršteni na spisak svjetske kulturne baštine.  

Drugi dan započeli smo u najpoznatijem vjerskom 
zdanju Mađarske, u Bazalici sv. Stjepana. Zatim je uslijedila 
šetnja da  trga  Kossuth,  na kojem se nalazi Parlament i koji 
se smatra središtem mađarske državnosti.  Monumentalna 
zgrada Parlamenta sa mnoštvom malih tornjeva, kamenih 
ukrasa i ornamenata najlješe je zdanje u Budimpešti. 
Interijer, stubišta i cijela unutrašnjost je očaravajuća. 
U centralnoj kupoli, gdje se primaju najviša službena 
izaslanstva izloženi su Sveta kruna, žezlo, kraljevska 
jabuka i krunidbeni mač. Nakon posjeta Parlamentu 
prošetali smo najpoznatijom ulicom Vaci, u kojoj se nalaze 
brojne kavane, restorani, i mnoštvo dućana, te krenuli 
kući. Tijekom šetnje prisjetila sam se stiha iz jednog starog 
mađarskog šlagera: „Možeš obići cijeli svijet, ali nema 
grada kao što je Budimpešta.”                               
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