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Prva vlada u Mađarskoj nakon demokratskih promjena  osnovana  je 23. V. 1990.

Jozsef Antall – prvi predsjednik vlade  
         
Jozsef Antall je rođen u staroj obitelji sitnih plemića (Pestujhely, 8. travn-

ja 1932.). Otac mu je bio Jozsef Antall stariji (1896-1974), pravnik, službenik,  
jedan od osnivača stranke FKGP, majka muje bila Iren Szucs, rođena kao 
kćer seoskog učitelja. Njezin otac, učitelj Istvan Szucs je također napravio 
političku karijeru: bio je zamjenik državnog tajnika. Jozsef Antall je imao 
jednu sestru, Edith Antall. Kćer Edith Antall, Edit  Hejj je postala supruga 
kasnijeg ministra vanjskih poslova Geze Jeszenskya. Jozsef Antall je sa su-
prugom, Klarom Fulepp imao dvoje djece: Gyorgy Antalla, koji je bio odv-
jetnik i Peter Antalla, fotoreportera. 

Djetinjstvo i mladenačke dane Jozsef Antalla je obilježio obiteljski od-
goj, čiji su najvažniji elementi privrženost demokraciji, nacionalni osjećaj, 
kršćanski moral i pogled na društvo. Antall je maturirao 1950. u gimnaziji 
Piarista. Već se u šesnaestoj godini svoga  života odlučuje za političku karijeru- za čije ostvarenje kasnije naravno dugo nije 
imao prilike. Nakon mature se upisuje na Filozofski odsjek Znanstvenog sveučilišta Lorand Eotvosa, na smjer mađarskog jezika 
i književnosti- povijesti i arhive.U diplomskom radu je pisao o politici Lorand Eotvosa. Uz diplomu profesora je dobio i diplomu 
iz bibliotekarstva i muzeologije. Nakon diplome se zaposlio u Mađarskom državnom arhivu, te je poslije radio i u Pedagoškom 
znanstvenom institutu. 1955. počinje raditi u gimnaziji Jozsef Eotvosa, gdje je u listopadu 1956. dospio na čelo revolucionar-
nog odbora. Sudjelovao je u obnovi stranke malih seljaka i u osnivanju Saveza kršćanske mladeži. Nakon revolucije biva više 
puta uhićen, ali je i dalje mogao predavati. 1957. nastavlja predavati u gimnaziji Ferenc Toldya, međutim 1959., zbog političke 
aktivnosti, mu trajno zabranjuju pedagošku djelatnost. Nakon toga dvije godine radi kao knjižničar. 1963. U Muzeju medicine, 
knjižnici i arhivi Semmelweis, otvorenoj 1964. radi prvo kao znanstveni istraživač, a poslije kao zamjenik direktora, od 1974. 
postaje direktor ove institucije. 1986. postaje potpredsjednik Međunarodnog društva za povijest medicine.

Na poziv Sandora Csoorria se uključuje u rad MDF-a. Oporbeni Okrugli stol je osnovan 22. ožujka 1989., te  Mađarski de-
mokratski forum, koji tada već djeluje kao stranka, delegira Antalla na pregovore. Antall radi u odboru I/1 koji radio na pripremi 
izmjene ustava. Zbog brojnih pokrenutih inicijativa, spremnosti na kompromis i stručnosti postaje sve poznatiji.

Jozsef Antalla su 21. listopada 1989. delegati velikom većinom izabrali za predsjednika Mađarskog demokratskog foruma 
(MDF), te je ovime postalo jasno da će on biti kandidat stranke za premijera. Izbore 1990. je dobio MDF, te je 23. svibnja mogao 
sastaviti vladu. U duši je želio postati premijerom petnaest milijuna Mađara. Antall je- koji se već tada morao boriti i protiv tumo-
ra- sklopio koaliciju sa strankama malih seljaka i demokršćana, te je stvorio uvjete za političke, gospodarske i vanjskopolitičke 
promjene zajedno sa svojom vladom. Vlada Antalla je usvojila i primijenila zakone koji su pomogli u pokretanju promjena, 
a gospodarstvo usmjerili prema rastu do kraja mandata. Njegov organizam- još prije završetka mandata- je izgubio bitku s 
bolešću, te je 12. prosinca 1993. umro.

                                                                                                                 Wikipedia
                                               

Viktor Orbán

Nova vlada u Mađarskoj -sada se sastavlja 

       Predsjednik Mađarske László Sólyom je 14. svibnja, na konstituirajućoj sjednici parlamenta 
i službeno objavio, da će mandat za sastavljanje vlade dati predsjedniku Fidesz-a Viktoru Or-
bánu. Prema mišljenju predsjednika države, novi saziv parlamenta ima povijesnu ulogu dići 
zemlju na noge. Predsjednik Fidesz-a je u govoru održanom na konstituirajućoj sjednici par-
lamenta prvo izrazio zahvalnost prema biračima, te je izrazio veliko poštovanje prema pred-
sjedniku države, a nakon toga je izjavio:  da duboko vjeruju, da će pomoću jedinstva, koje 
se pokazuje unutar sustava nacionalne suradnje, uspjeti promijeniti budućnost Mađarske, 
te ju učiniti snažnom i uspješnom. „Ovo jedinstvo krije u sebi ogromnu pokretačku snagu, 
koja daje veliku nadu svakom mađarskom čovjeku, neovisno o dobi, spolu, vjeroispovijes-
ti, političkoj orijentaciji, mjestu stanovanja u svijetu i nakon dugih desetljeća pruža priliku 
Mađarima za ostvarenje njihovih ciljeva. Sljedeće godine u našim životima posvetiti ćemo 
upravo tim ciljevima.“



Hozzászólások - levelek              
Neka razmišljanja u svezi izborne skupštine MKD Ady Endre održane 20.ožujka o.g.

20.ožujka o.g. održana je izborna skupština MKD Ady Endre, prva izborna nakon deložacije iz Radićeve ulice u 
novouređenim prostorijama i na novoj lokaciji u Martićevoj ulici. Ne bih čitatelje zamarao sa onim što je tamo rečeno 
kroz izvješča i diskusije, svatko tko je tamo bio to zna, a tko nije bio, a interesira ga, može to sigurno doznati,  a ja ću rađe 
zamoliti drage čitatelje za malo pažnje , da pročita i promisli o nekoliko mojih razmišljanja  s kojima ću Vas sada biti slo-
bodan malo zamarati. 

Sada kada već i najveći nostalgičari  glede napuštanja stare lokacije u Radićevoj, vjerujem uviđaju da je nova lokacija 
za  Društvo u Martićevoj puno bolja, jer ne treba penjati se strmom Radićevom , te svi dobronamjerni moraju priznati 
dasvi napori i  novouređene prostorije pružaju puno bolji i ugodniji okruženje za raznorazne aktivnosti KUD-a, a po mom 
skromnom uvjerenju čini mi se da ne bili bilo bezkorisno zamisliti se  o nekih stvari u svezi djelatnosti MKD Ady Endre.

Započeo bih, skrečući pozornost čitatelja da je na ovoj Skupštini  usvojen tekst novogaStatuta društva, koji ovako 
prilagođen i osuvremenjen, sukladno promjenama i stečenim iskustvima tijekom desetljeća dosadašnjeg rada, želi pružiti 
osuvremenjeni okvir što raznovrsnijem djelovanju KUD-a i njegovih organa među zagrebačkim Mađarima.

U prvom redu istaknuo bih činjenicu da je MKD Ady Endre u duhu novoga Statuta, udruga svih zagrebačkih Mađara, 
bili oni formalni članovi ili ne, te da je svatko u MKD Ady Endre dobrodošao i kao dragi gost i kao član.  Nadalje, u novom 
Statut stoji, da MKD može osnivati trgovačko društavo ,što uz dobre zamisli, marljivi i pošteni rad može biti na korist 
svima, počev od autora ideje, preko  onih koji ostavraujuzamisao, sve do cijele udruge. Neznam koliko osoba među nama, 
pripadnicima mađarske manjine zna, da su druge zagrebačke nacionalne manjine (npr.: srbi, židovi talijani, njemci, al-
banci, rusi, ukrajinci itd.)  već osnovali društva, među kojima neka možemo smatrati i trgovačkim društvima.   Za primjer, 
pitam se zašto se ne bi moglo osnovati trgovačko društvo ili društva kojs bi se bavila prodajom mđarske robe koja se ovdje 
traži, odnosno hrvatske robe koja se traži tamo, ubrajajući u to sve od prevoditeljskih uradaka, preko izdavanja knjiga, pa 
sve do savjetoavnja ili drugih poslova? U ovom trenutku možda to sliči golemoj želji, ali novi Statu daje temelje na koje se 
može graditi, ako ne sada odmah, tada sutra ili prekosutra. 

Nadalje u duhu odredbi novog Statuta, u MKD Ady Endre, dobro su došle sve inicijative  koje obogaćuju djelovanje 
Društva ili pružaju nove sadržaje, svejedno od koga, kome su na srcu  zagrebački Mađari , te nije neophodno nužno samo 
čekati što će rukovodstvo Ady-a “izmisliti” , odnosno uvesti. U MKD treba, odnosno  može se slobodno doći s idejom, sa 
spremnoću pomoći i raditi, u onolikoj mjeri koliko netko može, i svi mogu biti sigurni da će biti saslušani, te da ako postoji 
i najmanja mogućnost, dobri prijedlozi bit će prihvaćeni, zamisli će se otjeloviti i bit će ostvarene.   Neformalna druženja u 
Društvu nedjeljom poslije  mađarske mise, igranje stolnog tenisa i šaha petkom, službena registracija stolnoteniske ekipe 
MKD-a, konačno uređenje klubske knjižnice, da ga rao posjećuju zagrebački Mađari i nemađari, sve su takve novosti koje 
djelom  ukazuju na oživljavaju nekadašnjih aktivnosti, a djelom su potpune novosti.  Ovo sve ukazuje na to da Ady Endre  
nema samo novi Satut, već da Mađarsko kulturno društvo želi osigurati novi vjetar u jedra, s kojima će se doprinjeti da 
Mađari u Zagrebu zaplove, makar i polagano što dalje od ugrozbe potpune asimilacije. 

I dalje će već uobičajenje aktinosti, odnosno bilo koji rad u novim sekcijama, bit djelatnost cjelokupnog Mađarsko 
kulturno društva.  Konačno i cilj ovog mog promišljanja, bio je da što više starijih, ali još više mlađih i mladih članova 
mađarske nacionalne zajednice u Zagrebu, potaknem da se na tragu iskazanih mogućnosti, aktivnije uključe  u djelovan-
je i život MKD Ady Endrea. 

U ime ostvarenja toga cilj, želim puno snage i zdravlja svakom zagrebačkom Mađaru, kako god primio ili tumačio sve 
ovo što sam napisao. Te pozivam svakoga, ako do sada i nije dolazio u Ady, da počne zalaziti u MKD Ady Endre, na pri-
redbe koje Društvo priređuje, ako ne zbog drugog, onda zato da se svojim očima sam uvjeri da li sam isprazno lupetao ili 
nisam, kada sam u prethodnim recima ocrtavao nastojanja  Mađarskog kulturnog društva, da i nadalje, a ako je moguće 
još i bolje , bude svojevrsni dom odnosno “kuća zagrebačkih Mađara”. 

László Torma

Izborna godišnja skupština u MKD Ady Endre 

Jedan od najstarijih udruga Mađara u Hrvatskoj, zagrebačko 
Mađarsko kulturno društvao Ady Endre, u subotu predzadnjeg dana 
ožujka održalo je svoju godišnju izbornu skupštinu, gdje je brojno 
članstvo saslušalo izvješća, a nakon rasprave i prihvaćanja izmjena  
Statuta, izabralo novog predsjednika i novo rukovodstvo. Za članove 
upravnog odbora izabrani su: Zsuzsanna Csányi, Hajnalka Draganić,   
Melinda Emic Ovčarić, Kálmán Kugli,  Margit Szabó, Katalin Svaguša 
i Annamaria Šehtel. Nadzorni odbor čine:  László Torma, Janoš Pape 
i Zoltan Balaž-Piri. Za dopredsjednika izabran je Ferenc Kovács, a 
dosadašnjoj predsjednici ponovo su ukazali povjerenje, te će i dalje 
Marijana Selman voditi MKD u Zagrebu. 



Polaganje vijenaca kod spomenik Antalla Józsefa 

10. travnja u povodu obljetnice rođenja Józsefa Antalla prvog 
predsjednika vlade Republike Mađarske nakon demokratskih prom-
jena-én, Hrvatsko-mađarsko društvo i Vijeće mađarske nacionalkne 
manjine Grada Zagreba, organizirali su polaganje vijenaca kod nje-
gova spomenika koji je podignut 2002. godine. I ove se godine osim 
članova mađarskih udruga iz Zagreba, pozivu odazvao veći broj 
uzvanika, kao npr. Rudolf Vujević dožupan Zagrebačke županije i  
Josip Sesan dopredsjednik županijske skupštine, te osobni izaslan-
ik zagrebačkog gradonačelnika  Željko Zaninović.   Svojim prisus-
tvom događaj su uveličali:  Móring József Attila zastupnik I tajnik 
mađarskog parlamenta, Mišo Hepp predsjednik Hrvatske državne 
samouprave, Péter Györkös veleposlanik R. Mađarske u Zagrebu, te 
brojno izaslanstvo Hrvata iz županije Somogy, na čelu sa predsed-
nikom Hrvatske samouprave Kapošvara, Tiborom Čučom i predsjed-
nikom Zemaljskog društva mađarsko-hrvatskog prijateljstva Mar-
kom  Kovačem 

Okupljene je kratkim prigodnim govorom pozdravila  Xenia Detoni, predsjednica Hrvatsko-mađarskog društva. Na kraju 
manifestacije izaslanstva su kod podnožja spomenika položila 11 vijenaca. 

Večer mađarskih pjesama i čardaša u MKD Ady Endre

Kao i svake godine, glazbena sekcija je i ove godine 17. travnja počastila članove Društva i drage goste s izvedbom 
mađarskih pjesama i čardaša. Prolaskom godina život svuda donosi promjene, pa tako i među članovima sekcije. Svima pozna-
tim dosadašnjim marljivim članovima pridružili su se novi. 

Voditeljica sekcije Melinda Emich Ovčarić šarolikim izborom pjesama je obradovala publiku. Nakon laganih melodija, koje su 
mnogima bile znane, uslijedile su pjesme koje su zahtjevale ozbiljniju sposobnost izvođača, te pojedincima izmamile suze na 
oči, a na kraju programa vedre ciganske pjesme svima su podigle raspoloženje. Pored voditeljice u programu su nastupili: Dénes 
Barna, Beáta i Ferenc Kovács, Mária Pavlek, László Réber, Ana Sekso és Tibor Varga.

Brojna publika ispunila je dvoranu, a oni koji su pristigli na-
kon početka programa, mogli su samo stajati. Pored uobičajene 
publike, viđena su mnoga nova lica, članovi obitelji i poznanici 
novih članova sekcija, svi su ne žaleći dlanove, burnim aplauzima 
zahvalili izvođačima.Nije potrebno posebno isticati, da su shodno 
dobroj tradiciji, nakon programa marljive ruke osigurale  bogat 
stol za ljubitelje slasnih zalogaja, a ni čaše nisu ostale prazne. 

Druženje i zabava, nastavila se i nakon spomenutog domjen-
ka, ljubitelji pjesme okupili su se oko Denesa i Tibora uz glasovir, 
te su sve do 23 sata zajedno otpjevali bezbroj poznatih mađarskih 
pjesama.

Nadamo se da ćemo do slijedećeg glazbenog programa, često 
još ovako zajedno zapjevati, jer to ne može nikome dojaditi. Zar 
ne?                                                                                          Zsuzsa Csányi

Potpisani ugovori o suradnji
 

Nakon polaganja vijenaca kod spomenika Jozsefa Antalla u restoranu Kajzerica na Hipodromu 10. travnja 2010. godine 
usljedilo je svečano potpisivanje ‘Sporazuma o suradnji’ između Hrvatske manjinske samouprave grada Kapošvara (predsjed-
nik Tibora Čuč) i predstavnika mađarske nacionalne manjine u 
Zagrebačkoj županiji (Imre Berkeš), te između Zemaljskog društva 
mađarsko-hrvatskog prijateljstva (predsjednik Marko Kovač) i 
Hrvatsko-mađarskog društva (predsjednica Xenia Dentoni).

Cilj ovih sporazuma je između ostalog: prijateljska i kulturna 
suradnja između organizacija Mađara u Hrvatskoj i Hrvata u 
Mađarskoj, želeći tako produbiti prijateljske odnose između dvi-
ju država; međusobno pomaganje u upoznavanju društvenog, 
gospodarskog i kulturnog života matične zemlje, organiziranje 
priredbi, izdavanje tiskovina i promotivnih izdanja; na području 
gospodarstva uzajamna prezentacija gospodarskih mogućnosti 
za hrvatske i mađarske poduzetnike; ugovorne strane zajednički 
sudjeluju na raspisanim natječajima Europske unije; ugovorne 
strane će svoje godišnje programe usuglašavati do 31. ožujka, a 
datume zajedničkih manifestacija određivati uzimajući u obzir te 
programe.



PROJEKCIJA FILMA

u četvrtak 20. svibnja, u 19:00 
sati u velikoj dvorani MKD Ady En-
dre (Martićeva 8),  u sklopu  film-
skog kluba prikazat će se komedija 
Tamása Sasa pod naslovom „S.O.S. 
ljubav” (2007). 

Opis: Péter je voditelj agencije 
za pronalaženje partnera. Tvrtka 
S.O.S. ljubav! specijalizirala se za 

rješavanje problema svojih klijenata. Sve dok ne us-
piju kod prebogate stranke, Tomija, koji je pravi buk-
van. Tomi je beznadno zaljubljen u Veroniku, prekrasnu 
odgajatečjicum ali niti uz pomoć tvrtke S.O.S. ljubav! ne 
usojeva je zavesti. Péter osmišljava pakleni plan: iznajm-
ljuje dvorac u okolici, napuni ga svojim djelatnicima, kao 
članovima Tomijeve obitelji, te dovabi Veroniku. Sve se 
odvija po planu sve dok se i sam Petar ne zaljubi u lijepu 
Veroniku. 

Dođite i zabavite se! Ulaz besplatan.

POZIVI  I  OBAVIJESTI 

Povodom 125. obljetnice rođenja 
 DEZSŐA KOSZTOLÁNYIA  

u subotu 29. svibnja, u  19:00 
sati - u velikoj dvorani MKD Ady 
Endre (Martićeva 8), kazališna i 
glazbena skupina društva izvest će 
prigodni kulturni program u čast i 
spomen velikog mađarskog pisca i 
književnika. 

 STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU
12. - 13. lipnja 2010.

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba 
sukladno svom Programu rada i temeljem odluke s 30. 
sjednice organizira studijsko putovanje u Mađarsku.

Cilj izleta je upoznati mađarske povjesne i vjerske 
znamenitosti u okolici Soprona

Polazak – u subotu, 12. lipnja 2010. u 7.00 sati, sa 
parkirališta poslovnog tornja Cibona (Andrašecova 
ul.) 

Subota: Zagreb, Zalaegerszeg, Körmend (dvorac 
Batthyány-Strattmann), Ják, (stara opatija), Szombathe-
ly (razgled grada), Kőszeg (dvorac Nikole Jurišića), Na-
gycenk (dvorac Széchényi – razgled muzeja), Sopron 
(smještaj, slobodno, zajednička večera u 21:00) 

- noćenje u Hotelu Szieszta – (dvokrevetne i trokre-
vetne sobe) 

 Nedjelja: doručak i odlazak iz hotela, Sopron 
(razgled grada), Nacionalni park Fertó -  Fertőd – Sárvár 
– ručak -  Nagykanizsa (shoping), Zagreb

Povratak – u nedjelju, 13. lipnja 2010. oko 22.00 
sata, na parkiralište kod poslovnog tornja Cibona 

Cijena  –   400 (četiristo) kn po osobi 

Članovi Vijeća, članovi MKD  Ady Endre i studenti 
Hungarologije  uživaju 50 % popusta.

Cijena uključuje troškove putovanja (autobus), 
smještaja, prehrane (subotnja večera, nedjeljni doručak 
i ručak), te ulaznice za muzeje i nacionalni park.  

Rok prijave i uplate
Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovaje (os-

obno, telefonom ili e-mailom),  te uplatom do najkas-
nije 5. lipnja 2009. u uredu Vijeća.

NAPOMENA
Putovanje možete osiguravate samo uplatom u 

navedenom roku (autobus ima 48 sjedišta !).    

S veseljem očekujemo Vašu prijavu.

Ostale informacije možete dobiti pozivom na 
telefon: 098/484974 !

Godišnji susret članova MKD

       Skrećemo pozornost svim članovima da će se i ove godine 
organizirati godišnji susret članova Mađarskog Kulturnog 
Društva Ady Endre. Susret će se održati u subotu, 05. lipnja, 
u 19:00 sati

Kotizacija, kao i lani, iznosi – 100,00 kuna po osobi.

Zbog ograničenog kapaciteta prostorija u mogućnosti 
smo prihvatiti prijavu samo onih osoba koje dostave ispun-
jenu prijavnicu.

Prijavnicu možete naći na web stranci Društva. 

Izdavač: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Uredništvo: Odbor za informiranje Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Adresa: Vodovodna 15, Zagreb   tel: 098/484974 fax: 3777-164   mail: iroda@zg-magyar.hr   OIB:37946763892 
internetska stranica: www.zg-magyar.hr

Izlazi jednom mjesečno u 1000 primjeraka     

Svake nedjelje ujutro u 9:00 sati, u crkvi Sv. Marka 
služi se misa na mađarskom jeziku. Poslije svete mise 

družimo se u MKD Ady Endre između 10 i 12 sati.


