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Magyarország rendszerváltás utáni első kormánya 1990. május 23-án alakult 

Antall József  – első miniszterelnöke
           

Antall József ősi kisnemesi családban született (Pestújhely, 1932. 
április 8.). Apja, id. Antall József (1896–1974) jogász, hivatalnok, az FKGP 
egyik alapítója, édesanyja Szűcs Irén, aki falusi tanító lányaként látta meg 
a napvilágot. Tanító apja, Szűcs István is politikai pályát járt be: helyettes 
államtitkár volt.Antall Józsefnek egy testvére volt, Antall Edith. Antall Edit 
lányának, Héjj Editnek lett a férje Jeszenszky Géza későbbi külügyminiszter. 
Feleségétől Fülepp Klárától, két gyereke született: Antall György, ügyvéd és 
Antall Péter, fotóriporter.

Gyermek- és ifjúkorát a családi neveltetés határozta meg, melynek 
meghatározó elemei a demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti ér-
zelem, a keresztény erkölcs és társadalomszemlélet voltak. Antall a buda-
pesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1950-ben. Már 16 évesen eldöntötte, hogy politikai pályára lép – amire később ter-
mészetesen sokáig nem volt lehetősége. Az érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának 
magyar nyelv és irodalom- történelem-levéltár szakos hallgatója lett. Diplomamunkáját Eötvös József politikájából írta. A tanári 
diploma mellé megszerezte a könyvtárosi és muzeológusi diplomát is. A diploma megszerzése után Antall a Magyar Országos 
Levéltárban, majd a Pedagógiai Tudományos Intézetben dolgozott. 1955-ben az Eötvös József Gimnáziumban kezdett tanítani, 
ahol 1956 októberében a forradalmi bizottság élére került. Részt vett a kisgazdapárt újjászervezésében és a Keresztény Ifjú 
Szövetség megalapításában. A forradalmat követően többször őrizetbe vették, bár továbbra is taníthatott. 1957-ben a Toldy 
Ferenc Gimnáziumban tanított tovább, ám 1959-ben politikai magatartása miatt végleg eltiltották a pedagógusi pályától. Ezt 
követően két évig könyvtárosként dolgozott. 1963-ban a Magyar életrajzi lexikonba ő írja meg nyolcvan orvos életrajzát. Az 
1964-ben megnyílt Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltárban előbb mint tudományos kutató dolgozik, majd 
igazgatóhelyettes, 1974-től pedig igazgatója az intézetnek. 1986-ban a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnöke lett.

Csoóri Sándor hívására kapcsolódott be az MDF munkájába. Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. március 22-én jött létre, s az ak-
kor már pártszerűen működő Magyar Demokrata Fórum Antallt is delegálta a megbeszélésekre. Antall az alkotmánymódosítást 
előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott. Számos indítványa, kompromisszumkészsége, szakmai felkészültsége tette egyre 
ismertebbé. Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek a Magyar Demokrata Fórum 
(MDF) elnökévé, s ez alapján egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Az 1990-es választások nyertese az 
MDF lett, így május 23-án ő alakíthatott kormányt. Lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánt lenni. Antall 
– akinek ekkor már meg kellett küzdenie daganatos betegségével is – koalíciót kötött a kisgazda- és a kereszténydemokrata 
frakciókkal, s kormányával megteremtette az átalakulás politikai, gazdasági és külpolitikai feltételeit. Az Antall-kormány fogad-
tatta el és hajtotta végre az átalakulást elősegítő törvényeket, a gazdaságot pedig növekedési pályára állította a ciklus végére. 
Betegsége – még a kormányzati ciklus lejárta előtt – legyűrte szervezetét, s 1993. december 12-én elhunyt. 

                                                                                                                 Wikipedia

Orbán Viktor

Magyarország új kormánya  - most alakul 

       Magyar Kösztársaság elnoke Sólyom László, az Országgyűlés alakuló ülésén 2010. május 
14. hivatalosan is bejelentette, hogy Orbán Viktort, a Fidesz elnökét kéri fel kormányalakí-
tásra. A köztársasági elnök szerint az újonnan megalakuló Országgyűlés történelmi fela-
data, hogy talpra állítsa az országot. 
    Fidesz elnöke, a parlament alakuló ülésén elmondott beszédében először köszönetet 
mondott a választóknak, és nagyrabecsülését fejezte ki az államfő iránt is, majd közölte: szi-
lárd meggyőződésük, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő össze-
fogással képesek lesznek megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni 
Magyarországot. “Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, 
legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, 
nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a mag-
yarok végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit” 



Hozzászólások - levelek              

Pár gondolat az Ady Endre MKK március 2O.-i tisztújító közgyűlésével kapcsolatban

Március 2O-án lett megtartva az Ady Endre magyar Kultúrkör tisztújító közgyűlése, az első tisztújító Közgyűlés amely a Radićevából 
való kihurcolkodtatás után, az Ady új székhelyén, az újonnan berendezet helyiségeiben lett megtartva. Nem akarom untatni az olvasót 
azzal ami beszámolók és jelentések formájában hangzott el a Közgyűlésen, mert aki ott volt az ezeket hallotta, aki meg nem volt ottan 
megtudhatja mi volt ha éppen érdekli, én inkább egy kis türelmet kérnék az olvasótól, hogy olvassa el, és gondolkodjon maga is azon 
pár gondolattal kapcsolatban amelyekkel szabad leszek az olvasókat talán kissé fárasztani is.

Most amikor a legnyakasabb rádićevanosztalgikusok is, azt merem hinni, hogy beismerik mennyire jobb a Martićeva-ban lenni a 
Kör részére, mint a meredek Radićeván mászkálni fel a Körbe, és amikor be kell ismerni azt is minden jóhiszeműnek, hogy  a kapott 
helyiségek berendezésébe befektetet erőfeszítések után e helyiségek sokkal kényelmesebb, és kellemesebb környezetet nyújtanak a 
legkülönböző féle tevékenységek részére; szerény véleményem szerint az Ady Kör tevékenységeivel kapcsolatban nem lenne céltalan, 
sőt talán nagyon is hasznos lehetne, elgondolkodni egynéhány dolog felett.

Azzal kezdeném, hogy felhívnám az olvasó figyelmét arra, hogy ezen a Közgyűlésen el lett fogadva az Ady Kör új Alapszabálya 
felismerve azt a tényt, hogy  amióta el lett fogadva az Ady, ma már régi, Alapszabálya, változott a világ, és vele eggyütt eggyes törvé-
nyrendeletek, a régi Alapszabály egyes részeit értelemszerűen fel kellett ujítani, és nem végsősorban, az elmúlt évek tapasztalataiból 
kiszűrve, célszerű volt az Alapszabályt időszérűsíteni, amivel a Kör és szerveinek tevékenysége sikeresebbé, sokrétűbé és a zágrábi 
magyarság részére vonzóbbá tehető. 

Először is kiemelném azt a tényt, hogy az Alapszabály leszögezi, hogy az Ady minden zágrábi magyar egyesülete, és minden  zágrá-
bi magyar jóljött és szívesen látott vendég illetve tag a Körben. Továbbá, az új Alapszabályban is az áll, hogy az Ady Kör kereske-
delmi társaságokat alakíthat , ami jó ötletek, szorgalmas és becsületes munkálkodás mellett mindenkinek a hasznára lehet, az ötlet 
szerzőjétől , az ötlet megvalósításában résztvevőkig illetve magának a Körnek is. Nem tudom mennyien közülünk, magyarok közül, 
tudják, hogy több zágrábi kisebbségiek és úgynevezett földiek (pl. a szerbek, zsidók, olaszok, németek, albánok, oroszok, ukránok, 
stb.) már alakítottak különböző társaságokat, amelyek közül egyeseket mint kereskedelmi társaságokat lehet értelmezni. Példakép-
pen mondanám, hogy miért nem lehetne valami olyan társaságot illetve társaságokat alakítani amelyek itten kereset magyarországi, 
illetve ottan kereset horvát cikkek forgalmazásával foglalkoznának, beleértve még mindent a fordítói munkáktól, a könyvkiadáson 
keresztül, tanácsadói vagy bármely más munkákig ? Ebben a pillanatban ez talán túlzott óhajra hasonlít, de az új Alapszabály mega-
dja az alapot amire építeni lehet, ha nem mindjárt ma, akkor holnap vagy holnap után. 

Továbbá az új Alapszabály szellemében, az Ady Körben jól jött minden olyan kezdeményezés ami a Kör tevékenységét gazdagítja 
vagy gazdagítaná új tartalmakkal, éspedig bárkitől akinek szívügye a zágrábi magyarság, nem feltétlenül szükséges csak várni arra, 
hogy mit  fog az Ady vezetősége „kigondolni” illetve bevezetni. A Körbe kell avagy lehet szabadon bejönni, ötlettel, segítőkésséggel, 
munkakésséggel olyan mértékben amennyi már valakitől telik, és biztos lehet mindenki abban, hogy meg lesz hallgatva, és ha csak 
ici-pici lehetőség is lesz rá, az ajánlatok el lesznek fogadva, az ötletek életre lesznek keltve, meg lesznek valósítva. 

Vasárnapi magyar mise utáni kötetlen beszélgetések a Körben, pénteki asztaliteniszezés és sakkozás a körben, a Kör asztalitenisz 
csapatának a hivatalos bejegyzése, a Kör könyvtárának véglegesen olyan rendbe hozása, hogy a zágrábi magyarok és nem magyarok 
is, szívesen látogassák, mind olyan újdonságok, amelyek részben a valamikori tevékenységek újraélesztését jelentik, részben meg 
teljesen új dolgok. És mindez arra mutat, hogy az Ady Körnek nemcsak új Alapszabálya van, hanem az Ady Kör új szelet igyekszik biz-
tosítani azoknak a vitorláknak, amelyek a zágrábi magyarságnak abban fognak segíteni,  hogy elvitorlázzanak, ha lassan is de minél 
messzebb a teljes  asszimiláció veszélyétől.

A már szokott, és bármely új munkacsoportokon keresztüli munka, továbbá is az Ady Kör tevékenységét fogja képezni. Végeredmé-
nyben, ennek a kis elmefuttatásnak csak az volt a célja, hogy  minél több, idősebb, de még inkább fiatalabb és fiatal, zágrábi magyart 
arra ösztönözzön, hogy a vázolt lehetőségek vonalán, aktívabban kapcsolódjon be az Ady Kör munkájába, életébe. 

E cél nevében, erőt-égésséget kívánok minden zágrábi magyarnak, bárhogy is fogta fel, avagy értelmezte mindazt amit itten kimo-
ndtam. És szabadon, ha eddig nem is jártak be az Adyba, kezdjenek bejárni az Ady Körbe, az Ady Kör rendezvényeire, ha másért nem, 
akkor azért, hogy saját szemükkel győződjenek meg róla félrebeszéltem e vagy sem abban ahogy az előzőekben vázoltam le az Ady 
Kör törekvéseit arra, hogy továbbra is, és még ha lehet jobban is, valamiféle „zágrábi magyarok háza” legyen.

Torma László

Tisztújító közgyűlés a zágrábi Ady Endre Kultúrkörben

Horvátország egyik legnagyobb múltú magyar egyesülete, az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör március utolsó előtti szombatján tar-
totta tisztújító közgyűlését, ahol a tagság először a beszámolókat 
hallgathatta meg, majd az új alapszabály megvitatása és elfogadása 
után sor került az új elnökség megválasztására. Az új vezetőséget 
Csányi Zsuzsanna, Draganić Hajnalka, Emic Ovčarić Melinda, Kugli 
Kálmán, Szabó Margit, Szvagusa Katalin és Sehtel Annamária alkotja. 
Az ellenőrző bizottság tagjai: Torma László, Pápé János és Balázs-Piri 
Zoltán. Alelnöknek Kovács Ferencet választották meg, a régi elnöknek 
pedig ismét bizalmat szavaztak, így az elkövetkező időszakban is 
Szelman Mariann vezeti a szervezetet. 



Jozsefa Antalla emlékmű koszorúzása

Április 10-én, a Magyar Köztársaság első rendszerváltás utáni 
miniszterelnöke  - Antall József  - születésének évfordulója al-
kalmából, a zágrábi Horvát- Magyar Társaság, é és Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanács, közös koszorúzást szerveztek a 2002-
ben felavatott zágrábi emlékműnél. Az idén is több a  zágrábi 
magyar egyesületek tagjain kívül, több jeles vendég fogadtak el 
a meghívást, köztük a Zágrábi Megye alispánja  Rudolf Vujević  és 
a megyei közgyűlés alelnöke Josip Sesan, valamint a zágráb  pol-
gármesterének személyes küldöttje  Željko Zaninović.   A rendez-
vényt megtesztelte jelenlétével Móring József Attila a magyar 
országgyűlés titkára, Hepp Mihály a Magyarországi Horvát Országos 
Önkormányzat elnöke,  Györkös Péter, Magyar Köztársaság rend-
kívüli és felhatalmazott nagykövete, valamint Somogy megyéből 
a  Kaposvári Horvát Önkormányzat több tagu küldötsége, Csúcs Ti-
borral az élén és az Országos Magyar Horvát Baráti Társaság elnöke 

Kovács Márk. 
Az egybegyűlteket  rövid alkalmi beszéddel köszöntötte Detoni Xenia, a Horvát– Magyar Társaság elnöke.  A rendezvény 

Magyar nóta és csárdás est a Körben

Mint minden évben, idén is április 17-én magyar nóta és csárdás esttel kedveskedett a Kör tagságának és vendégeinek a 
zenei szakcsoport. Az évek múltával az élet változásokat hoz mindenhova, így a csoport tagjai is változnak. Mindenkinek ismert, 
eddigi szorgalmas előadóinkhoz, újak társultak. Az utánpótlás, tehát, nem marad el. Emich Ovčarić Melinda csoportvezető vál-
tozatos válogatással örvendeztette meg a közönséget. A könnyed dallamokat, amelyeket sokan dúdolni tudtak, komoly előadói 
készséget követelő nóták követtek, könnybe borítva sok pár szemet, míg a műsor végén cigánydalok emelték a hangulatot. A 
csoportvezetőn kívül, a programban felléptek: Barna Dénes, Kovács Beáta, Kovács Ferenc, Pavlek Mária, Réber László, Sekso Ana 
és Varga Tibor.

Népes közönség töltötte be a termet, s akik a műsor kez-
dete után érkeztek, csak álló helyet találtak már. A szokásos lá-
togatókon kívül, új arcokat is láttunk – új előadóink családtagjai, 
ismerősei jelentek meg szép számban és tenyereiket nem sajnál-
va köszönték meg a kedves programot. Mondani sem kell, hogy 
jó szokásunkhoz híven, a műsort követően,  szorgos kezek ezúttal 
is ” terülj- asztalkával” kedveskedtek a finom falatok kedvelőinek, 
de a poharak sem maradtak üresen. A szórakozás, a műsor és a 
falatozás után is folytatódott: Dénest és Tibort a zongoránál ezút-
tal is körbevették a nótakedvelők, s egészen 23 óráig követték 
egymást a különféle szép dallamok. 

Reméljük, a következő Nótaestig még sokszor énekelgetünk 
együtt, mert azt megunni úgysem lehet. Ugye?     

Csányi Zsuzsa

Aláírták az Együttműködési megállapodások

Az Antall József emlékmű koszorúzása után, a Hippodromnál lévő Kajzerica nevű étteremben 2010. április 10-én, a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata (elnöke Csúcs Tibor) és a Zágrábi Megye Magyar Kisebbségi Képviselője 
(Berkes Imre), valamint az Országos Magyar-horvát Baráti Társaság (elnöke Kovács Márk) és a Horvát-magyar Társaság (elnöke 
Detoni Xénia) ünnepélyesen aláírták az Együttműködési megállapodásokat. 

Ezen Megállapodás céljai: a baráti és kulturális együttműködés a 
horvátországi magyarok valamint a magyarországi horvátok szerveze-
tei között és a híd szerepét betöltve a két ország közötti kapcsolatokat 
elmélyítése; segíteni egymást az anyaország társadalmi, gazdasági és 
kulturális életének megismertetésében; közös rendezvények szervezés, 
kiadványok, ismeretterjesztő illetve tájékoztató anyagok kibocsátása, 
hagyományainak és kultúrájának bemutatása az anyanyelvüknek ápolá-
sa, megőrzése érdekében. Gazdasági téren célul tűzik ki a horvátországi 
és magyarországi vállalkozókat érintő gazdasági lehetőségek kölcsönös 
megismertetését. Ezen együttműködési megállapodás kiemelt célja, 
hogy a szerződő felek az európai uniós pályázatokon együttesen vegy-
enek részt. A szerződő felek szervezetei éves munkaterveiket minden év 
március  31-ig egyeztetik, és közös rendezvényeiket ennek figyelembe 
vételével határozzák meg. Most már csak az aláírtak megvalósítása van 
hátra, mindkét kisebbség javára.



Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága
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Megjelenik havonta 1000 példányban

FILMVETÍTÉS

május 20-án, csütörtökön, 
19:00 órakor a zágrábi  Ady Endre 
Magyar Kultúrkör nagytermében a 
Kör filmklub keretén belül bemuta-
tásra kerül Sas Tamás filmvígjátéka 
„S.O.S. szerelem” (2007). 

Leírása: Péter egy társkereső-
ügynökség igazgatója. Cége, az 
S.O.S. szerelem! tehetős kliensek 

problémáinak megoldására szakosodott. Egészen addig, 
amíg Tomi, a dúsgazdag, de kőbunkó ügyfél esetében 
csődöt nem mondanak. Tomi reménytelenül szerelmes 
Veronikába, a bájos óvónőbe, de még az S.O.S. szerelem! 
segítségével sem képes meghódítani őt. Péter ördögi ter-
vet eszel ki: kibérel egy vidéki kastélyt, és benépesíti az 
ügynökség munkatársaival, mintegy családi körbe vonva 
Tomit, majd odacsalja Veronikát. Minden a terv szerint al-
akul, mígnem Péter is beleszeret Veronikába. 

Jöjjön és szórakozzon velünk! A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓK - ÉRTESÍTÉSEK - FELHÍVÁSOK

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJA

alkalmából
május 29-én, szombaton, 

19:00 órakor - az zágrábi Ady 
Endre Kultúrkör nagytermében 
(Martićeva 8) az egyesület szín-
játszó és zenei csoportja alkalmi 
műsort mutat be, a nagy magyar 
író és költő emlékére. 

 TANULMÁNYÚT MAGYARORSZÁGRA  
2010. június 12. - 13.

A Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, 
munkaterve és a 30. ülésen hozott határozat alapján, 
ismét tanulmányutat szervez Magyarországra. A tanul-
mányút célja, a Sopron környékén fekvő magyar törté-
nelmi és vallási jellegű nevezetességek megismerése.

Indulás – szombaton, 2010. június 12 –én, 7.00 óra-
kor, a Cibona irodaház parkolójából (Andrašecova ul.) 

Szombat: Zágráb, Zalaegerszeg, Körmend (Bat-
thyány-Strattmann kastély), Ják, (apátság), Szom-
bathely (városnézés), Kőszeg (Jurisics-vár), Nagycenk 
(Széchényi kastély – múzeum), Sopron (szállás fogla-
lás, szabad program, 21:00 közös vacsora) 

szálláshely - Szieszta szállodában 
                       (két- és háromágyas szobákban) 

Vasárnap: -reggeli és távozás a szálláshelyről, So-
pron (városnézés), Fertő–Hanság Nemzeti Park, Fertőd 
– Sárvár - ebéd -  Nagykanizsa (shoping - TESCO), 
Zágráb 

Visszaérkezés – vasárnap, 2010. június 13-án, kb. 
22.00 órakor, a Cibona irodaházhoz 

A részvételi díj  –   400 (négyszáz) kn 
A Tanácstagok, Ady Endre MKK tagok és a Hun-

garológia tanszék halgatói – 50 % kedvezményben 
részesülnek.

A részvételi díj tartalmazza az utazás-,szállás-, ét-
kezés- (szombati vacsora, vasárnapi reggeli és ebéd) 
és a belépődíjak költségeit.

Jelentkezési határidő
Az érdekeltek, személyesen, telefonon vagy e-

mailben 2010. június 5-éig jelentkezhetnek a tanács 
irodájában és befizethetik részvételüket. 

Figyelem! 
Az utazását csak a részvételi díj időben való be-

fizetésével biztosíthatja (a buszban 48 férőhely 
van!).    

Szeretettel várjuk a jelentkezésüket.

Egyéb információ 098/484974 számon kapható!

Magyar nyelvű katolikus szentmise a zágrabi Szent 
Márk templomban minden vasárnap reggel 9:00 órak-
kor. A szentmise után társalgás az Ady Endre Magyar 

Kultúrkörben.

Körtagok éves találkozója

Felhívjuk minden körtag figyelmét, hogy idén is 
megszervezzük a tagság éves találkozóját. A találkozóra 
2010. június 5-én, szombaton, 19:00 kerül sor.

A találkozó költsége – változatlanul – 100,00 kuna 
személyenként.

A helyiségek korlátozott befogadóképessége miatt 
csak az űrlapot eljuttatók jelentkezését tudjuk elfoga-
dni.

A  jelentkezési űrlap a Kör honlapján található. 


