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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Ti s z t ú j í t á s  a z  Ad y- kö r b e n
Május 7-én, az Ady Endre Magyar Kultúrkör rendes tisztújító közgyűlé-

sén a tagság új elnököt, elnökséget és ellenőrző-bizottsági tagokat válasz-
tott – Selman Mariann két megbízatási időszak után leköszönt, az új elnök 
dr. Ranogajec Komor Mária

Az Ady Endre Magyar Kultúr-
kör május 7-én megtartotta rendes 
tisztújító közgyűlését. Az elnöki, il-
letve a szakcsoportok vezetőinek 
beszámolója után a tagság meghall-
gatta az ellenőrző bizottság jelen-
tését, felmentette kötelezettségei 
alól Selman Ma riannt és új elnököt 
választott dr. Ranogajec Komor Má-
ria személyében.

Dr. Ranogajec Komor Mária a kö-
vetkező összetételű elnökséget ja-
vasolta a közgyűlésnek: Csányi Zsu-
zsanna, Draganić Hajnalka, Márki 
Antal (titkár), Nagy Varjas Major Ju-
lianna, dr. Petrik József, Réber Lász-
ló, Szabó Margit (alelnök), Svaguša 
Katalin, Šehtel Annamária. A köz-
gyűlés a javaslatot elfogadta, majd 
megválasztotta az ellenőrző bizott-
ság tagjait: Balázs-Piri Zoltánt, Koiss 
Lászlót és Selman Mariannt (elnök).

Dr. Ranogajec Komor Mária meg-
köszönte a tagság bizalmát, s ki-
hangsúlyozta, hogy elődje, Selman 
Mariann és a leköszönő elnökségi 
tagok nyolc éven át tartó rendkívül 
sikeres tevékenysége igen magasra 
állította a mércét, valamint kifejez-
te reményét, hogy ennek ő szemé-
lyesen, illetve az új elnökség munká-
jával meg fog felelni az elkövetkező 
négy esztendőben.

Selman Mariann leköszönése 
előtt még eleget tett egy régi adós-
ságának: a Kör nagytermében, a be-
járatánál ünnepélyesen egy, a Kör 
felújításának körülményeire utaló 
emléktáblát helyeztek el. 

                                 KALAPIS Rókus

Egyhangúlag szavazott a tagság: 
Az Ady-kör új elnöke dr. Ranogajec Komor Mária

Az új elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai, (balról-jobbra): Balázs-Piri 
Zoltán, Koiss László, Selman Mariann, Réber László, Svaguša Katalin, Šehtel 
Annamária, dr. Ranogajec Komor Mária, Nagy Varjas Major Julianna, Szabó 
Margit, Csányi Zsuzsanna, Márki Antal, Draganić Hajnalka, dr. Petrik József.



Selman Mariann a Közgyűlésen

Ez a mi munkánk, és nem is kevés!
Selman Mariann nyolcéves rendkívül sikeres tevékenység után 

leköszönt az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnöki tisztjéről 

Selmann Mariannt az 
utókor mint az Ady End-
re Magyar Kultúrkör 
kiemelke dően sikeres el-
nökét fog ja számon tarta-
ni. Vezetése alatt a Körnek 
kétségbeejtő helyzetből si-
került kilábalni, majd talp-
ra állni, olyannyira, hogy 
mára már ismét a horvát-
országi magyarság legki-
emelkedőbb művelődési 
egyesületévé vált. A tiszt-
újító közgyűlésen elnöki 
beszámolójában a követ-
kezőképpen tekintett visz-
sza az elmúlt időszakra:

„Amikor 2006-ban át-
vettem az elnöki posztot, 
Körünk kilakoltatás előtt 
állt, kilátástalan megol-

dással. A kilakoltatás 2007. 
május 15-én meg is történt. 
A rákövetkező napon vég-
zést kaptunk, hogy az Álla-
mi Vagyonkezelő Ügynök-
ség rendelkezésünkre bo-
csátja a Martićeva 8 szám 
alatti helyiségeket. Új ott-
honunk komoly felújításra 
szorult. Nagyon sok mun-
kára és befektetésre volt 
szükség, hogy olyanná for-
málhassuk székhelyünket, 
amilyennek elképzeltük, és 
amilyent – végeredmény-
ben – a zágrábi magyarság 
meg is érdemelt.

Közel 350 ezer kuna ér-
tékű munkálatokat vittünk 
végbe. Az összeg közel 1/3-
át, azaz több mint 100 ezer 

kunát saját erőből – ön-
kéntes adományból, illet-
ve Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa célzott 
jótékonysági akciójából – 
sikerült biztosítani. Továb-
bi közel 1/3-át Szabó Mar-
git és Lajos kölcsönözték 
a Körnek. A kölcsön vissza-
fizetése megtörtént 2009 
szeptemberében, az esz-
közöket Zágráb Város 75 
ezer kunás, illetve Buda-
pest Főváros 1 millió forint 
egyszeri támogatásából 
biztosítottuk. A teljes ösz-
szeghez még hiányzó több 
mint 140 ezer kuna Szabó 
Margit és Lajos ajándéka 
volt a Körnek.

A 2011-ben – a pályáza-
ton keresztül megnyert – 
25 ezer kunából dupla üve-
ges ablakokat csináltunk 
a nagyteremben, tagjaink 
adományából pedig sike-
rült új bejárati ajtóra szert 
tennünk. A Kör pénzügye-
ire vonatkozó részletek-
ről természetesen a pénz-
ügyi beszámolóban kap-
nak majd tájékoztatást, 
de mégis szeretném emlé-
keztetni, hogy nyolc évvel 
ezelőtt zárolt volt a szám-
lánk, kb. 25 ezer kunás tar-
tozással. Már a következő 
évben változott a helyzet, 
és azóta minden beérkező 
számla néhány napon belül 
kifizetésre kerül. Az elmúlt 
években olyan használati 
tárgyakat, berendezéseket 
vásároltunk, amelyekről tíz 
évvel ezelőtt csak álmo-
dozhattunk, mint pl. 3 db 
klímaberendezés, új digi-
tális videokamera, új plaz-
ma tévékészülék, DVD le-

játszó, új színpad, továb-
bá a legfrissebb szerzemé-
nyünk egy – számunkra új 
– zongora. Megtörtént a 
Kör könyvtárállományának 
a rendezése, digitalizáltuk 
a könyvtár leltárát.”

A Kör Selman Mari-
ann vezetése alatt kiváló 
együttműködést valósított 
meg mind a zágrábi ma-
gyar egyesületekkel, mind 
az intézményekkel és Zág-
ráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsával, időre és 
maradéktalanul elszámolt 
az állami költségvetésből 
a Kisebbségi Tanács által 
folyósított támogatással, 
ami lehetővé tette, hogy a 
Magyar Egyesületek Szö-
vetségéből való kilépést 
követően önállóan pályáz-
zon az állami támogatásra.

Végezetül a számos ren-
dezvényen kívül a Körben 
zajló munkát szemlélte-
ti az az adat is, hogy az el-
múlt nyolcéves időszakban 
a Kör elnöksége 85 rendes 
és 8 rendkívüli ülést tar-
tott. Megszívlelendőnek 
tartjuk az elnök asszony 
beszámolójának zárósza-
vait:

„Mély meggyőződé-
sem, hogy a mai Közgyűlé-
sen megválasztott új veze-
tőség ezt az irányvonalat 
nem csak folytatja, hanem 
tovább javítja. Ehhez, ké-
rem, adjunk meg minden 
segítséget az új vezetőség-
nek, mert a feladat – higy-
gyék el nekem – nem köny-
nyű. A Kör nem másé, ha-
nem a miénk, és idézve Jó-
zsef Attilát: „Ez a mi mun-
kánk, és nem is kevés!”.



Dr. Ranogajec Komor Mária átveszi az érmét

A ra ny  J á n o s - é r e m  k i t ü n t e t é s t 
ka p o t t  d r.  Ra n o g a j e c  Ko m o r  M á r i a
Az Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) 185. köz-
gyűléséhez kapcsolódó 
Külső Tagok Fórumán Pá-
linkás József, az MTA elnö-
ke átadta a külhoni magyar 
tudósok munkáját elisme-
rő Arany János-díjakat és 
az Arany János-érmeket. 
Az Arany János-érem olyan 
külhoni magyar tudósok, 
kutatók kitüntetésére szol-
gál, akik – kutatói teljesít-
ményükön túl – a külho-
ni magyar tudományosság 
és közösség ügyének elő-
remozdításában szereztek 
kiemelkedő érdemeket. 

Az idei 6 díjazott között 
volt dr. Ranogajec Komor 
Mária, a Ruđer Bošković 
Intézet tudományos ta-
nácsosa és a Horvátor-
szági Magyar Tudomá-
nyos és Művészeti Társa-
ság (HMTMT) alelnöke. Dr. 
Ranogajec Komor Mária 
sokéves kiemelkedő tudo-
mányos munkássága mel-

lett fellendítette a horvát-
országi magyar kisebbség 
tudományos és művészeti 
életét. A HMTMT és az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör 
társszervezésében, vala-
mint Zágráb Város Magyar 

Kisebbségi Tanácsának és 
a Horvát Köztársaság Ki-
sebbségi Tanácsának tá-
mogatásával újraindította 
a tudománynépszerűsítő 
előadássorozatot, a „Ma-
gyar Tribünt“. Segítette és 

segíti a tudományos után-
pótlást, jelentősen hozzá-
járult a horvát és a magyar 
kutatók együttműködésé-
hez.

            Dr. PETRIK József, 
                egyetemi tanár

Zágrábi diákok 
Somogyváron

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa szerve-
zésében az Ivan Gundulić 
Általános Iskola magyar 
anyanyelvápoló csoportjá-
nak diákjai látogatást tet-
tek a somogyvári Szt. Lász-
ló Általános Iskolában. A 
közös tanóra, barátkozás 
után a diákoknak lehető-
sége volt megtekinteni a 
somogyvári apátság rom-
jait és Szt. László király em-
lékművét.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör idén is megszervezi a mostani és egykori körtagok éves találkozóját. A rendezvényre 
szombaton, 2014. június 7-én és vasárnap, 2014. június 8-án kerül sor az Ady Endre MKK székhelyén (Zagreb, Martićeva 8).

A találkozó programja:
Szombat, június 7., 19:00 óra

• „Mindennapjaink” – a Körben tartott rendezvényekről készült fényképekből – Sípos László és Etuska körtagjaink 
által – összeállított kiállítás megnyitója

• A színjátszó szakcsoport és a Vegyes kar rövid kulturális műsora
20:00 óra – Közös vacsora

Vasárnap, június 8., 08:30 óra – Magyar szentmise a felsővárosi Szt. Márk-templomban
09:30 óra – Társalgási délelőtt a Körben

Az vacsorán való részvételi díj 100,00 kuna, amely a vacsora előtt a helyszínen befizethető.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2014 júniusában

A lelkes előadók Anya szivecskéje a szivecskés pólóban

A nem kevésbé lelkes nézők S nemkülönben a lelkes pedagógusok

Anyák Napja a Körben


