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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

E U - s  p r oj e k t b e n  a z  óvo d a
Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért 

és társadalmi összetartozásért felelős biztosa  és Mirando Mrsić munkaügyi 
miniszter meglátogatták a zágrábi Potočnica óvodát – Az óvoda ez alka-
lommal bemutatta eddigi elért eredményeit a Kis lépésekkel a teljes integ-
rációig EU projektben (IPA IV)

A zágrábi Potočnica óvodába lá-
togatott Andor László, az Európai 
Bizottság foglalkoztatásért, szoci-
ális ügyekért és társadalmi össze-
tartozásért felelős biztosa, vala-
mint Mirando Mrsić, munkaügyi és 
a nyugdíjrendszerrel foglalkozó mi-
niszter.

Az óvoda ez alkalommal bemu-
tatta eddigi elért eredményeit a Kis 
lépésekkel a teljes integrációig EU 
projektben (IPA IV). 

Az elért eredmények kimutatása 
előtt a magyar és az angol csoport 
mutatott be egy rövid programot. 
Andor László úr az óvodában való 
tartózkodása alatt meglátogatta a 
magyar csoportot is, és nagy megle-
petéssel vette tudomásul, hogy im-
már 20 éve működik magyar csoport 
az óvoda keretein belül. 

Elbeszélgetett az óvó nénikkel és 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Ta-
nácsának képviselőivel. Többek kö-
zött elhangzott, hogy az óvoda a jö-
vőben pályázni fog európai infrast-
rukturális projektre, mellyel megol-
dódna a magyar csoport bővülési 
igénye is. Ebben a projektben a Ta-
nács is partnerként vesz részt. 

A látogatáson jelen voltak még 
Branko Baričević, az Európai Bizott-
ság horvátországi irodájának veze-
tője, Viktorija Rončević miniszterhe-
lyettes, valamint Bosiljka Devernay, 
Zágráb Város Oktatási Hivatalának 
vezetője is.                                                    MZFB

Teljes gőzzel folyt az előadás, a kicsik mindent beleadtak

A vendégek szerfelett élvezték a produkciót. Lehet, hogy ezek után mégis-
csak akad majd egy kis pénz az óvoda bővítésére, ami lehetővé tenné a 

második magyar óvodai csoport beindítását is.



Óvodai képregény



Márki Nikola, 1. osztályos tanuló

Somek Nika, 1. osztályos tanuló

Markovina Filip, 1. osztályos tanuló

Nagyon várom a nyarat. Azt, hogy 
meleg legyen.

Legjobban a lovastábort várom 
Szombathelyen, hogy a lovammal a ter-
mészetben legyek. De várom a Bala-
tont és a tengert is, hogy fürödhessek. 
Lehet, hogy a nagyszüleimmel megyek 
majd az Örségre nyaralni meg fürödni 
egy tóban. Sajnos, még költöznünk is 
kell haza Nagykanizsára. Sajnos, mert 
ez a legjobb iskola az egész világon. A 
tanító nénik is kedvesek.

A nyáron még megnézünk egy ku-
tyát, és eldöntjük, hogy megvegyük-e 
az Akitámat. Remélem, hogy minden jó 
lesz a nyáron és minden kívánságom tel-
jesül! 

Ladányi Kincső, 3. osztályos tanuló
Nyár! Ááááá, szünet! Alig várom! 

Szép idő, meleg van, és még mi? Na jó, 
most elmondom, hová megyek a nyá-
ron.

Először Mljetre megyek anyukám-
mal, Nikolával és azt hiszem, nagyma-
mámmal. Egy hetet fogunk ott tölte-
ni. A nagymamámnál és nagypapámnál 
is egy-két hetet. Azután Árpáddal még 
egyszer Mljetre megyünk. Azt hiszem 
szép időnk lesz. Visre is megyünk majd, 
ott még sohasem voltam. Alig várom az 
úszást! 

Márki Márta, 3. osztályos tanuló
Palkó családja elhatározta, hogy ösz-

szeszedi a hulladékot és megtanítja Pal-
kót, hogy melyik tartályba mi való.

Palkó papírt vitt a sárga tartályhoz, 
be akarta dobni, de apukája rászólt, 
hogy a kékbe dobja. Azután megfigyel-
te, hogy szülei hová dobják a különbö-
ző hulladékot. Így tanulta meg Palkó, 
hogy a kék tartályba papírt teszünk, a 
zöldbe üveget, a szürkébe konzervdo-
bozt, a sárgába pedig műanyagot. A nö-
vényi eredetű hulladékokat a barna tar-
tályba kell dobni.

Így tudjuk legjobban védeni a kör-
nyezetünket.

Schubert Zsófia, 2. osztályos tanuló

Nyári tervek 
és környezet
védelem
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör rendszeres tevékenysége a nyári szünet miatt 2014. szeptember 15-ig szünetel. Ebben az 
időszakban a Kör elnöke és titkára nem tart fogadóórát, továbbá szünetel a Kör könyvtárának és a zágrábi E-magyar 

pont működése.
A nyári időszakban folytatódnak a vasárnapi társalgási délelőttök a Körben. Mindenkit szeretettel várunk vasárna-

ponként 10:00 órától
Minden kedves körtagunknak és valamennyi zágrábi magyarnak kellemes nyarat kíván az Ady Endre Magyar 

Kultúrkör Elnöksége!

Tájékoztatás

Körtag-találkozó

Budapesti kirándulás

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör idén is megszervez-
te a mostani és egykori körtagok éves találkozóját. A 
rendezvényre június 7-én és 8-án került sor. A találkozó 
szombaton Mindennapjaink – a Körben tartott rendezvé-
nyekről készült fényképekből (dr. Sipos László és Etus-
ka által) összeállított kiállítás megnyitójával kezdődött, 
amit a Vegyes Kar rövid kultúrműsora követett. A találko-
zó közös vacsorával folytatódott és már hagyományosan 
nótázással fejeződött be Barna Dénes zongorakísérete 
mellett. Vasárnap, június 8. szentmise lett szolgáltatva a 
felsővárosi Szt.-Márk templomban a Magyar mise kere-
tein belül, az Ady Kör elhunyt tagjaiért. A kétnapos talál-
kozó társalgással zárult délelőtt a Körben.                MZFB

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa kétnapos ta-
nulmányutat szervezett Budapestre. A kirándulás első 
napjának délelőtti sétája Budán kezdődött a Gellérthe-
gyen,  a Szabadság-szobornál, a Citadellánál, mely Buda-
pest egyik legszebb kilátását nyújtja a látogatók számá-
ra. Ezután a Várnegyedben megnéztük  a Halászbástyát,  a 
neogót Mátyás-templomot  és a barokk stílusú Királyi Pa-
lotát, mely a XVII-XIX. században nyerte el mai formáját. A 
Palota kulturális intézményeknek, múzeumoknak ad ott-
hont. Délután a pesti oldalon nézelődtünk. Nagy élményt 
jelentett a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem műem-
lék  épületének megtekintése, melynek a teljes felújítása  
2013-ban fejeződött be. A Solti Györgyről elnevezett te-
remben még zenei élményben is volt részünk, mert a láto-
gatás időpontjában egy fiatal művész gyakorolt. A délután 
hátralevő részében megtekintettük a  Hősök terén a Szép-
művészeti Múzeumot, a Műcsarnokot és a Millenneumi 
emlékművet, mely a magyar honfoglalás ezeréves jubi-

leumának állít emléket. Az emlékmű eredeti szobrainak 
nagy részét az Alsólendaván született Zala György készí-
tette.  Az emlékmű az Andrássy úttal együtt a Világörök-
ség része. A második nap Magyarország egyik legjelentő-
sebb egyházi épületében, a Szent István  Bazilikában kez-
dődött. Innen utunk a Kossuth Lajos térre vezetett. A tér 
az Országház miatt szimbolikusan a magyar államiság köz-
pontja.  A világ egyik legnagyobb, parlamentként működő 
eklektikus épülete sok kis tornyával, kőcsipkéjével a város 
egyik legdekoratívebb épülete. Belső terei, lépcsői, díszí-
tései lenyűgözőek. A kupolaterem a legelegánsabb foga-
dások színhelye, itt látható a magyar Szent Korona és a ko-
ronázási jelvények. A parlamenti látogatás után még egy 
kellemes sétát tettünk az elegáns Váci utcában, ahol ká-
vézók, éttermek, üzletek sora váltja egymást, majd indul-
tunk hazafelé.  A régi magyar sláger sorai jutottak eszem-
be: ”Bejárhatod hétszer a világot, olyan város nincs, mint 
Budapest.”                                 ŠEHTEL MOLNÁR Annamária


