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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

25 éves a zágrábi magyar óvodai csoport
Március 9-én a zágrábi „Kékne-

felejcs” óvodában alkalmi ünnep-
séget szerveztek a magyar óvo-
dai csoport fennállásának 25-dik 
évfordulója alkalmából. Az elmúlt 
25 évben mintegy 350 gyerekkel 
foglalkoztak az óvónők, Svaguša 
Katalin, Petković Eszter, illetve 
korábban Zorić Gyöngyvér. Az 
óvó nénik munkáját a „Kéknefe-
lejcs” óvoda személyzete is segíti, 
Borka Rumiha igazgató asszony-
nyal az élén. A magyar óvodai cso-
portot Zágráb Város, valamint az 
Oktatási és Nevelési Minisztérum 
működteti, de helyzetét a kezde-
tek óta nagy odafigyeléssel követi 
és jelentős adományokkal támo-
gatja a Magyar Kormány is, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, illetve a Zágrábi 
Magyar Nagykövetség közremű-
ködésével.

A vendégeket Tomislav Ljutić, 
az óvoda igazgatóhelyettese üd-
vözölte, köztük volt Pirityiné Sza-
bó Judit, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárság 
kapcsolattartási főosztályveze-
tője, Magyar József, Magyaror-
szág horvátországi nagykövete, 
Jankovics Róbert, a horvátországi 
magyarok parlamenti képviselője, 
Mar tina Glasnović, a Városi Okta-
tási Hivatal osztályvezetője, Milan 
Bandić polgármester személyes 
kiküldöttje, Csapó Nándor, az Ok-
tatási és Nevelési Minisztérum 
nemzetiségi főosztályának veze-
tője, valamint Silić Andreja, az Ok-
tatási és Nevelési Ügynökség fő-
tanácsosa.

Pirityiné Szabó Judit asszony 
tolmácsolta Potápi Árpád János 

államtitkár üdvözletét és átadta 
Svaguša Katalin óvónőnek a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságánk oklevelét több 
évtizedes munkájáért, valamint az 
óvodás csoportnak az Államtitkár-
ság anyagi támogatását a 25–dik 
évforduló alkalmából.

A 25 éves támogatásért Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanácsa 
nevében Selman Mariann elnök-
helyettes alkalmi díszoklevelet 
adott át a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának, 
a Zágrábi Magyar Nagykövetség-
nek, Milan Bandić zágrábi polgár-
mesternek, a Városi Oktatási Hi-
vatalnak és a „Kéknefelejcs” óvo-
dának, valamint Mladen Čutura 
úrnak a csoport 25 évvel ezelőtti 
megalakulásának támogatásáért. 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa külön köszönetét fejezte 
ki a szülőknek és nagyszülőknek, 

akik személyes kényelmükről le-
mondva nem a legközelebbi, ha-
nem esetenként – lakhelyüktől 

függően –, a város másik végén el-
helyezkedő a magyar óvodába vi-
szik gyermeküket. A zágrábi Ma-
gyar Nagykövetség és Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Tanácsa 
népviselettel ajándékozták meg a 
magyar óvodás csoportot.

Öt évvel ezelőtt a magyar óvodai 
csoport megalakulásának 20. évfor-
dulóján a Tanács oklevelet adott át 
a magyar óvodai csoport megala-
kulásának kezdeményezőinek: dr. 
Baráth Árpádnak, dr. Horváth Lász-
lónak, Likó Jánosnak és Páppé Já-
nosnak, valamint az ötletgazdának 
dr. Sándor Lászlónak. A csoport 25 
éves működése a bizonyítéka an-
nak, hogy úttörő munkájuk igen-
is hasznos és szükséges volt, mi-
vel már évek óta teljes létszámú a 
magyar csoport, sőt időközönként 
túljelentkezés is keletkezik. Az ovi-
ból rendszeresen a kéttannyelvű 
iskolába iratkoznak be a gyerekek 

és az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
szakcsoportjainak az utánpótlása is 
ezek a gyerekek.



Márciusi fogadás

Márciusi ünnepség

Magyar Tribün

Március 14-én az 1848-as for-
radalom emlékére Zágrábban a 
Magyar Nagykövetség fogadást 
rendezett a Zágrábi Magyar Inté-
zetben. Az eseményen jelen volt 
Pacay Tomassich Orsolya EMMI 
államtitkár, Aleksandar Tolnauer, 
a Kisebbségügyi Tanács elnöke, 
Milan Bandić zágrábi polgármes-
ter és Jankovics Róbert magyar 
kisebbségi parlamenti képviselő. 

Az államtitkár asszony és Ma-
gyar József nagykövet mellett 
az egybegyűlteket Milan Bandić 
polgármester és Jankovics Ró-
bert magyar kisebbségi parla-
menti képviselő is üdvözölte.

Március 16-án szombaton 
az Ady Körben ünnepi progra-
mot mutattak be nemzeti ün-
nepünk alkalmából. 

A Kultúrkör ünnepi műso-
ra az 1848/49-es magyar polgá-
ri forradalom és szabadságharc 
171-ik évfordulója alkalmából 
készült, Népek tavasza címen. 
Fellépett a vegyeskar és a szín-
játszó szakcsoport. 

A műsort már hagyományo-
san kötetlen társalgás követte 
a Kör termeiben.

Az Ady Endre Magyar Kul-
túrkörben március 2-án meg-
tartották a Magyar Tribűn 
februári előadását. 

Az előadók Kristina 
Katalinić és Baričević-Ta-
maskó Eszter voltak a Zág-
rábi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karáról. 

Az előadáson kutatásuk 
eredményét mutatták be, 
„A zágrábi magyarok nyelv-
használati kérdéseiről” cí-
men.



Szegeden jártak 
a cserkészek

A zágrábi Zrínyi Miklós Cser-
készcsapat tagjai március 9-én 
részt vettek a 15. Árvízi Emlék-
napon Szegeden és megtekin-
tették a Dzsungel Könyve da-
rabot a cserkészek kitűnő elő-
adásában. Az idei Árvízi Emlék-
nap 10 órától kezdődött a Dóm 
téren és délután ökomenikus is-
tentisztelettel zárult. 

A zágrábi cserkészek részt 
vettek a kézműves programok-
ban, tömegjátékokban, más-
nap pedig ellátogattak a közeli 
ópusztaszeri Történelmi Emlék-
parkba, ahol megtekintették a 
Feszty-körképet.

Nemzeti kisebbségek 
III. sívetélkedője

Farsangi mulatság

A vetélkedőt február 24-én 
szervezte meg a Zágrábi Kisebb-
ségi Tanácsok és Képviselők Ko-
ordinációja. A magyarok 15 ver-
senyzővel voltak képviselve. A 
női Szenior kategóriában az első 
(Nagy Emese), a Gyermek, vala-
mint a férfi Szenior kategóriá-
ban a második (Jakov Babarović 
és Toni Babarović) és a Junior ka-
tegóriában a második (Balázs-Pi-
ri Ida) és harmadik (Balázs-Piri 
Nina) helyet foglalták el. 

Szombaton, február 23-án az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör-
ben farsangi mulatságot szer-
veztek a felnőtteknek. 

A rendezvény keretein belül 
a Kultúrkör zenei szakcsoportjá-
nak és Vegyeskarának tagjai vi-
dám zenés szórakoztató prog-
rammal kedveskedtek az egy-
begyűlteknek. 

Az igazi mulatozás csak ezek 
után keződött. „Terülj asztal-
kám„ mellett késő éjjelig tartott 
a farsangi mulatság.



Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Kalapis Rókus, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága

Cím: Remetinečka cesta 77a, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda.zg.magyar@gmail.com OIB:37946763892   
honlap: www.zg-magyar.hr, FACEBOOK: Magyarok Zágrábban       Megjelenik havonta, 900 példányban

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

AZ ADY KÖR RENDEZVÉNYEI
SZOMBAT, ÁPRILIS 6., 18:00 ÓRA – MAGYAR TRIBÜN „Mi legyen a tálon? – Étkezzünk egészségesen”  
Előadó: Petrik Mária, okl. Táplálkozástudományi Msc, Főosztályvezető, Dietetikai és Gyógyélelmezési 
Főosztály, Szent Borbála Kórház, Tatabánya.
VASÁRNAP, ÁPRILIS 7., 15:00 ÓRA – TÁRSASJÁTÉK-KLUB FELNŐTTEKNEK ÉS GYEREKEKNEK – Hozzá-
tok el kedvenc játékotokat!
SZOMBAT, ÁPRILIS 13., 18:00 ÓRA – HÚSVÉTI VÁSÁR A KÖRBEN.
Kérjük a körtagokat, hogy ajándéktárggyal, harapnivalóval vagy süteménnyel járuljanak hozzá a vásár 
sikeréhez. A bevétel az Ady Endre Magyar Kultúrkör javát szolgálja.
VASÁRNAP, ÁPRILIS 21., 10:00 ÓRA – HÚSVÉTI REGGELI A KÖRBEN.
Hagyományos húsvéti reggeli Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésében.
VASÁRNAP, ÁPRILIS 28., 11:00 ÓRA – KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSOK – kerekasztal-beszélgetés, tájé-
koztató és ismertető előadás az Ady Endre Magyar Kultúrkörben a Tanács szervezésében.

KATOLIKUS SZENTMISÉK A ZÁGRÁBI SZT.-MÁRK TEMPLOMBAN
Minden hónap első és harmadik vasárnapján 8 óra 45 perces kezdettel.
Április 7-én és április 21-én kétnyelvű szentmise.

  REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Értesítjük a zágrábi magyar református hívőket, hogy a Zágrábi Református Egyházközség ima-
termében (Našička 20, Zágráb) istentiszteletet tart Szenn Péter püspök.
Minden hónap második és negyedik vasárnapján (április 14-én és április 28-án) 17:00 órakor.

Olvasóinknak boldog húsvéti 
ünnepeket kívánunk!


