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Izbori u MKD “Ady Endre”

7. svibnja na redovitoj izbornoj skupštini MKD „Ady Endre” izabralo je
novog predsjednika, tajnika te članove predsjedništva i nadzornog odbora,
Marijana Selman odstupila je nakon dva mandata, a nova predsjednica je
dr. Mária Ranogajec Komor
Mađarsko kulturno društvo
„Ady Endre” 7. svibnja održalo je
redovitu izbornu skupštinu. Nakon
izvješća predsjednika i voditelja
sekcija, članstvo je saslušalo izvješće
nadzornog odbora i ostala izvješća,
te razriješilo Marijanu Selman i
izabralo novog predsjednika dr.
Máriu Ranogajec Komor.
Dr. Mária Ranogajec Komor
predložila je skupštini članove novog
predsjedništva: Zsuzsanna Csányi,
Hajnalka Draganić, Antun Marki
(tajnik), Julianna Nagy Varjas Major,
dr. József Petrik, László Réber, Margit Szabó (zamjenik predsjednika),
Katalin Svaguša, Annamária Šehtel.
Skupština je predložene prihvatila,
te za članove nadzornog odbora
izabrala:
Zoltana
Balázs-Pirija,
Lászla Koissa i Marijanu Selman
(predsjednica NO).
Dr. Mária Ranogajec Komor zahvalila se članstvu na
povjerenju te naglasila da je njezina
prethodnica Marijana Selman i
članovi njezina predsjedništva u
proteklih osam godina izuzetno
uspješnim
djelovanjem
visoko
podigla letvicu, te izrazila nadu
da će ona osobno, odnosno novo
predsjedništvo svojim radom u
slijedeće četiri godine opravdati
iskazano povjerenje.
Marijana
Selman
je
prije
razrješenja ispunila i jedno zaostalo
obećanje, te je svečano predala
spomen-ploču
glede
obnove
prostorija, koja će se postaviti u
veliku dvoranu društva.
KALAPIS Rókus

Članovi društva bili su jednoglasni kod izbora
dr. Márie Ranogajec Komor za buduću predsjednicu MKD-a

Članovi novog predsjedništva i nadzornog odbora (s lijeva na desno):
Zoltan Balázs-Piri, László Koiss, Marijana Selman, László Réber,
Katalin Svaguša, Annamária Šehtel, dr. Mária Ranogajec Komor,
Julianna Nagy Varjas Major, Margit Szabó, Zsuzsanna Csányi,
Antun Marki , Hajnalka Draganić, dr. József Petrik.

To je naš posao, a nije ni mali!

Marijana Selman je nakon osam godina iznimno uspješnog rukovođenja
odstupila sa mjesta predsjednika MKD „Ady Endre”

Selman Mariann a Közgyűlésen

Buduće generacije će
Marijanu Selman tretirati
kao
jednu
izuzetno
uspješnu predsjednicom
Mađarskog
kulturnog
društva „Ady Endre”.
Društvo se pod njenim
rukovodstvom
uspjelo
izvući iz izuzetno teške
situacije i ponovno stati na
noge, te danas čak postati
najznačajnije
kulturno
društvo mađarske manjine
u Hrvatskoj.
Na izbornoj skupštini
u svom predsjedničkom
izvješću na slijedeći način
se osvrnula na proteklo
razdoblje:
„Kada
sam
2006.
preuzela funkciju, MKD

je bilo pred deložacijom,
u bezizlaznoj situaciji.
Deložacija je izvršena 15.
svibnja 2007. godine, a
već slijedeći dan dobili
smo rješenje od Agencije
za upravljanje državnom
imovinom da nam daje na
raspolaganje novi prostor
u Martićevoj 8. Naš novi
dom trebalo je temeljito
obnoviti. Bilo je potrebno
jako puno rada i ulaganja
kako bi naše sjedište uredili
onakvim kakvim smo
željeli, odnosno takvim,
kakvo zaslužuju u krajnjem
slučaju zagrebački Mađari.
Izvršeni su opsežni
radovi u vrijednosti oko 350
tisuća kuna. Jednu trećinu,

skoro 100 tisuća kuna
osigurali smo iz vlastitih
sredstava,
dobrovoljnih
priloga, odnosno donacija i
uz pomoć Vijeća mađarske
nacionalne manjine Grada
Zagreba. Drugu trećinu
iznosa posudila je obitelj
Szabó, a ta pozajmica
je vraćena u rujnu 2009.
zahvaljujući
sredstvima
dobivenima od Grada
Zagreba (75 tisuća kuna),
odnosno
jednokratne
pomoći Budimpešte (jedan
milijun HUF). Preostali
iznos koji je nedostajao,
140 tisuća kuna donirali su
Margit i Lajos Szabó.
2011.
iz
sredstava
dobivenih putem natječaja
od Savjeta za nacionalne
manjine (25 tisuća kuna)
ugrađeni su novi prozori
u velikoj dvorani, a iz
dobrovoljnih
priloga
članova izrađena su nova
ulazna vrata. O ostalim
financijskim transakcijama
čut ćete u financijskom
izvješću, ali bih ipak
htjela naglasiti da je prije
osam godina Društvo
bilo u blokadi s 25 tisuća
kuna duga, ali se već u
slijedećoj godini situacija
promijenila i od tada su
svi pristigli računi redovito
bili podmireni. U proteklim
godinama uspjeli smo
kupiti takve stvari i opremu,
o kojima smo prije deset
godina mogli samo sanjati,
ako npr. tri klima-uređaja,
nova digitalna video-kamera, plazma televizor, DVD
player, nova pozornica, a
najsvježija nabavka je novi
(rabljeni) glasovir.

Provedeno je uređivanje
knjižnice, a knjižni fond je
digitalno katalogiziran.”
MKD „Ady Endre” je
za vrijeme predsjedavanja
Marijane Selman ostvarilo
izuzetnu suradnju s ostalim
mađarskim udrugama i
institucijama u Zagrebu,
kao i sa Vijećem mađarske
nacionalne manjine Grada
Zagreba. Na vrijeme i
bez ostatka obračunala
je sa svim sredstvima
dobivenima od Savjeta za
nacionalne manjine, što je
MKD-u omogućilo da se i
nakon istupanja iz Saveza
mađarskih udruga može
samostalno natjecati za
direktno sufinanciranje iz
proračuna RH.
Na kraju, osim brojnih
manifestacija održanih u
MKD-u, velika aktivnost
vidljiva je i iz podatka da
je u proteklih osam godina
predsjedništvo održalo 85
redovitih 8 izvanrednih
sastanaka.
Nazočne je posebno
dojmila završna izjava iz
predsjedničkog izvješća:
„Duboko sam uvjerena
da će novo rukovodstvo
izabrano na današnjoj
skupštini ovaj pravac
djelovanja
ne
samo
nastaviti, već i poboljšati.
Stoga vas pozivam da
date maksimalnu potporu
novom rukovodstvu, jer
zadatak koji su dobili,
vjerujte mi, nije lagan.
Društvo nije tuđe, već
naše, i citirajući Attilu
Józsefa: „To je naš posao,
a nije ni mali!”.
KALAPIS Rókus

Dr. Mária Ranogajec Komor primila
je priznanje Medalja Arany János
József
Pálinkás,
predsjednik
Mađarske
akademije znanosti je na
Forumu vanjskih članova
koji se održao u sklopu
185. sjednice Skupštine
Akademije,
predao
Plakete i Medalje Arany
János, kojima se odaje
priznanje radu mađarskih
znanstvenika koji žive
izvan granica Mađarske.
Medalja Arany János je
priznanje koje se dodjeljuje
mađarskim znanstvenicima
i istraživačima koji žive
u inozemstvu, te koji su
pored svojih znanstvenih
rezultata dali izniman
doprinos na unapređenju
mađarske
znanosti
i
mađarske zajednice izvan
domovine.
Dr.
Maria
Ranogajec je znanstvena
savjetnica
Instituta
Ruđer
Bošković
te
potpredsjednica Društva
mađarskih znanstvenika
i umjetnika u Hrvatskoj
(DMZUH), bila je među

Dr. Mária Ranogajec Komor preuzima priznaje od Józsefa Palinkása

šestero nagrađenih.
Dr. Mária Ranogajec Komor je uz svoj dugogodišnji
istaknuti znanstveni rad
dala polet znanstvenom
i umjetničkom životu
Mađara u Hrvatskoj. U
suorganizaciji
DMZUH

i MKD „Ady Endre“,
ponovno
je
potakla
pokretanje
„Mađarske
tribine“, serijal znanstveno
popularnih predavanja uz
potporu Vijeća mađarske
nacionalne manjine Grada
Zagreba i Savjeta za

Zagrebački đaci
u Somogyvár-u

U organizaciji Vijeća
mađarske
nacionalne
manjine
učenici
koji
pohađaju
nastavu
njegovanja
materinjeg
jezika, koja se udržava
u OŠ Ivana Gundulića,
posjetili su OŠ Szent
László u Somogyvár-u.
Nakon zajedničkog sata
i druženja učenici su
razgledali ruševine stare
opatije, grob kralja Svetog
Ladislava te na povratku
svratili do Balatona.

Zajedno učenici iz Zagreba i Somogyvár-a

nacionalne manjine RH.
Pomagala je i pomaže
u
daljnje
uključivanje
mladih u znanstveni rad,
te je značajno doprinijela
suradnji između hrvatskih
i mađarskih znanstvenika.
Dr. PETRIK József

Priredbe u Mađarskom kulturnom društvu “Ady Endre”
tijekom lipnja 2014.
MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO ADY ENDRE I OVE GODINE ORGANIZIRA SUSRET SADAŠNJIH I BIVŠIH ČLANOVA, KOJE ĆE SE
ODRŽATI U SUBOTU 7. LIPNJA I NEDJELJU 8. LIPNJA 2014. GODINE U SJEDIŠTU MKD „ADY ENDRE“ (ZAGREB, MARTIĆEVA 8).
PROGRAM:
SUBOTA, 7. SVIBNJA, 19:00 SATI
•
„NAŠA SVAKODNEVICA” – OTVORENJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA S MANIFESTACIJA ODRŽANIH U DRUŠTVU, UREDNICI
IZLOŽBE DR. LÁSZLÓ ÉS ETUSKA SÍPOS
•
KRATKI KULTURNI PROGRAM U IZVEDBI KAZALIŠNE SEKCIJE I MJEŠOVITOG ZBORA DRUŠTVA
20:00 SATI– ZAJEDNIČKA VEČERA
NEDJELJA, 8. SVIBNJA, 08:30 SATI – MAĐARSKA SVETA MISA U GORNJOGRADSKOJ CRKVI SV. MARKA
09:30 SATI – DRUŽENJE ČLANOVA U DRUŠTVU
CIJENA SUDJELOVANJA NA VEČERI JE 100,00 KUNA, A PLAĆANJE SE MOŽE IZVRŠITI NA LICU MJESTA UOČI VEČERE.

Majčin dan u MKD

Mali izvođači

Nastup maminog srčeka

Oduševljena publika

Ponosna odgajateljica i učiteljica
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