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Prisjeć anje na Jožefa Antal la
Prije 84 godina, 8. travnja 1932. u 

mjestu Pestújhely rodio se Jožef An-
tall, prvi premijer nakon demokratskih 
promjena. Prigodom obljetnice 
njegova rođenja prisjetimo se tko je 
bio i što je učinio Jožef Antal.

Prvenstveno je bio humanist i 
demokrat, koji je i nakon postizanja 
svojih političkih ciljeva uvijek poštivao 
zakonitost i pred očima uvijek imao 
čovječnost. Bio je veliki mađarski 
domoljub, koji je u duši želio biti 
premijerom 15 milijuna Mađara. Bio je 
izuzetni europski političar i državnik, 
koji je probleme Mađara ispitivao 
u ovisnosti o Europi, a unutar toga 
srednjoeuropskim relacijama. Osoba 
koja je poznavala zajedničku povijest 
naroda na ovim prostorima, stoga 
je shvatio izazove trenutka i na njih 
znao odgovoriti uzimajući u obzir in-
terese drugih. 

A sada pogledajmo što je taj čovjek 
učinio kao predsjednik mađarske 
Vlade od 23. svibnja ’90-te do svoje 
smrti 12. prosinca 1993. godine. Kao 
humanist-demokrat u Mađarskoj je 
mirnim putem stvorio parlamentarnu 
demokraciju, osiguravši i time 
političku stabilnost u državi. Što 
je jedan od zaloga dosadašnjih 
uspjeha Mađarske, jer politička 
stabilnost omogućuje i gospodarsku 
stabilnost, a one zajedno stvaraju 
povjerenje kod inozemnih investitora 
i međunarodnih organizacija. 

Kao pravi mađarski domoljub 
u lipnju 1990. izjavio je da želi biti 
premijerom 15 milijuna Mađara. 
To je i bio. U Karpatskoj dolini 
nastojao je, sukladno tadašnjim 
mogućnostima, popraviti sudbinu 
3 i pol milijuna Mađara koji žive van 
matične zemlje, a pitanja ostvarivanja 
njihovih manjinskih prava doveo je 
na europsku političku scenu. Tijekom 
toga, svaki put je štitio njihova 
prava i interese, na način da time 
ne škodi drugima. Antalovu slavnu 
izjavu danas prihvaćaju i oni koji su 
je tada krivo tumačili. Andras Sütő 
kod njegovog odra je rekao: „Nitko 
tko dolazi iza njega, nitko tko slijedi 

njegov put od sada ga neće moći 
prevazići ono, što je on učinio za 
Mađare van Mađarske.“ 

Kao istaknuti europski političar 
nije bio samo pobornik transatlantske 
ideje, već je uvidio i važnost 
regionalne suradnje, a između ostalog 
pokrenuo je Višegradsku skupinu, 
aktivno sudjelovao u stvaranju drugih 
regionalnih i subregionalnih formacija 
te utirući put stvaranju europskih 
regija. Jožef Antal je kao povjesničar 
jako dobro poznavao prošlost, 
shvaćajući političke i društvene 
izazove svoga doba te je kao analitički 
mislilac često sagledavao budućnost. 
1991. pravilno je shvatio proces 
raspada Jugoslavije, bio je svjestan 
mogućnosti krvavog rata, ako 
svijet odmah ne prizna neovisnost 
Hrvatske i Slovenije. Točno je znao 
što će se zbiti na Balkanu, u Bosni ili 
kasnije na Kosovu, ako međunarodna 
zajednica energično ne nastupi u 
interesu ostvarivanja prava naroda na 
samoopredjeljenje. 

U svemu je imao pravo. 
Jožef Antal cijeli svoj život, a 

posebno svoju političku karijeru 
smatrao je službom. Osjećao je svoje 
poslanje, koje se moglo osjetiti u prvim 
trenucima njegovog stupanja na čelo 
Vlade. Nakon pobjede na izborima 8. 
travnja 1990. izjavio je da će sastaviti 

„kamikaza-vladu“, jer iz diktature 
stvoriti parlamentarnu demokraciju, 
iz nesposobnog socijalističkog 
planskog gospodarstva stvoriti 
socijalno tržišno gospodarstvo, u 
prezaduženoj, osiromašenoj državi 
pružiti dobrobit ljudima, jamčiti 
sigurnost moguće je samo uz 
radikalne promjene cijelokupnog 
društva. Kada je stupio u radnu sobu 
svoga prethodnika Mikloša Németha, 
rekao je neka ostane sve na svome 
mjestu, samo je tražio da mu iz 
muzeja donesu i okače na zid sliku 
grofa Lajoša Bathyanyija, premijera-
martira vlade 1848. godine.

U jesen 1990-te otkrilo se da je 
teško bolestan. Bio je svjestan da 
u to vrijeme nema nikog drugog 
tko bi mogao nastaviti rad na 
povijesnim promjenama. Radio je sa 
nevjerojatnom energijom, a liječenje 
koje bi su mu mogle osigurati još 10 
do 15 godina podredio je premjerskim 
zadaćama, te 1993. na vlastitu 
odgovornost, unatoč protivljenju 
liječnika prekinuo je liječenje. Živio 
je sukladno uvjerenju koje je osobno 
opisao riječima: „Ja služim i služit 
ću sve dok moj narod od toga ima 
koristi, činit ću to dokle god mogu.“ 

I činio je to sve do svoje prerane 
tragične smrti 12. prosinca 1993. 

           CSÓTI György (Magyar Idők)

Na polagnju vijenaca: veleposlanik József Magyar nagykövet, Zoltan Balázs-Pi-
ri Zoltán, predsjednik Vijeća i mađarske Koordinacije, te Imbro Berkes, Margit 
Szabó, Ljilja Vokić, dr. Mate Granić, Željko Zaninović, Naco Zelić i Peter Sekeres.

Bilten Mađara Zagreba



20 godina dvojezične nastave

Pozdrav proljeću u Brezovici 

9. travnja 2016. svečnano 
je proslavljena 20. godišnjica 
postojanja hrvatsko-mađarskog 
dvojezičnog razrednog odjeljenja 
u Osnovnoj školi Ivana Gundulića 
u Zagrebu.

 Na svečanosti su bili 
Józsefa Magyara, izvanredni 
opunomoćeni veleposlanik 
Mađarske u Hrvatskoj, Ani-
ta Györei, prva savjetnica na 
Veleposlanstvu, MilaJelavić, iz 
Ureda gradonačelnika Grada 
Zagreba, Bogdanka Srdić Vulpe, 
vijećnica Gradske skupštine 
Grada Zagreba, Zoltan Balaž- Piri, 
predsjednik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine Grada 
Zagreba, Margit Szabo, zamjenica 
predsjednice MKD «Ady End-
re», Nandor Čapo, predsjednik 
Foruma mađarskih prosvjetnih 
djelatnika u Hrvatskoj, Borka 
Rumihu, ravnateljica dječjeg vrtića 

Potočnica, te bivše i sadašnje 
učiteljice i polaznici dvojezičnog 
razreda i brojni roditelji.

 Nakon što je Mr. sc. Višnja 

Reljić, ravnateljica pozdravila 
nazočne polaznici dvojezičnog 
odjeljenja izveli su kratki dramski 
program na mađarskom jeziku.

2. travnja članovi mađarskog 
izviđačkog odreda „Zrínyi Mik-
lós” sudjelovali su zajedno 
s izviđačima iz Zagreba, 
Samobora i Velike gorice na 
tradicionalnoj izviđačkoj akciji 
„Pozdrav proljeću” u Brezovici 
, u sklopu kojega je po 7 put 
organizorana i Izviđačka 
bažulijada (natjecanje u kuhanju 
graha u kotliću)

Mađarski izviđački odred 
„Zrínyi Miklós“ je i ove godine 
nastupio na tom natjecanju sa 
dvije prijavljene ekipe, koje su 
osvojile 4. mjesto.

Ovim okupljanjem su naši 
izviđači i službeno započeli 
izvršavanje godišnjeg plana 
rada za 2016. godinu.



Skupština u MKD „Ady Endre”
Zagrebačko Mađarsko 

kulturno društvo „Ady End-
re” je 16. travnja 2016. godine 
održalo izvještajnu sjednicu 
Skupštine. Nazočni su mogli 
poslušati izvješća o razdoblju 
između dviju sjednica, koja su 
svjedočila o događanjima vrlo 
bogatoj godini.

Predsjednica Društva je 
u svom izvješću naglasila 
suradnju s različitim 
institucijama koja može biti za 
primjer drugim organizacijama. 
S velikim se zadovoljstvom 
može utvrditi da Društvo 
vrlo dobro surađuje kako sa 
drugim udrugama Mađara u 
Zagrebu (Društvo mađarskih 
znanstvenika i umjetnika u 
Hrvatskoj, Izviđački odred Ni-
kola Zrinski), tako i sa drugim 
institucijama i organizacijama 
važnima u svakodnvenom 
životu Mađara u glavnom gradu 
Hrvatske (Dječji vrtić Potočnica, 
Osnovna škola Ivana Gundulića, 
Mađarski Institut u Zagrebu, 
Veleposlanstvo Mađarske u 
Zagrebu). Osobito je uspješna 

suradnja s Vijećem mađarske 
nacionalne manjine Grada 
Zagreba koje je suorganizator 
više događanja, te jedno od 
najvećih podupiratelja rada 
Društva.

Izvješće o djelatnosti je 
dalo cjeloviti presek o radu 
sekcija. One su, uz programe za 
mađarske nacionalne praznike 
i tradicionalne manefistacije, 
ostvarile veći broj gostovanja 
kako u Zagrebu, tako i izvan 
njega. Na temelju izvješća se 
može zaključiti da je iza Društva 
još jedno uspješno razdoblje. 

Kao priznanje postignutim 
rezultatima Skupština je 
zapisnički pohvalila Mješoviti 
zbor, nadalje članove Dénesa 
Barnu, Pétera Jakobcsicsa, 
Dániela Molnára, Juliannu Nagy 
Varjas, Lászla Rébera i Branka 
Udovčića.

Najsvečaniji trenutak sjednice 
je bila čestitka članovima koji 
obilježavaju okruglu obljetnicu 
članstva. Osobito topao i snažan 
je bio aplauz upućen od strane 
Skupštine Márti Börcsök koja je 
članicom Društva postala prije 
70 godina, daleke 1946.

Rosie Kugli, istaknuta članica 
mađarske zajednice u Zagrebu 
dobitnica je nagrade „Grigor 
Vitez” za 2015. godinu za književni 
tekst za mladež u knjizi „NISAM 
TI REKLA…” Svečana dodjela 
Nagrade održana je 30. ožujka 
2016. godine u Zagrebačkom 
kazalištu lutaka.

Iz velike konkurencije od 
ukupno 79 knjiga iz produkcije 
26 nakladnika u 2015. godini 
prestižnu Nagradu „Grigor Vitez“ 
dobili je ukupno troje autora.

Rosie Kugli dobila nagradu„Grigor Vitez” 
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Priredbe u MKD “Ady Endre” 
tijekom svibnja

Nedjelja  8. svibnja u 17:00 sati  

Proslava majčinog dana
Predsjedništvo Mađarskog kulturnog društva 

„Ady Endre” poziva djecu, roditelje, djedove i bake, 
poznaike i prijatelje da dođu na proslavu majčinog 
dana. Zahvaljujemo na vašem dolasku.

OBAVIJEST

4. lipnja s početkom u 19: 00 sati u hotelu Inter-
national u Zagrebu, planira se održavanje Susreta 
bivših i sadašnjih članova MKD „Ady Endre”  
zajedno sa proslavom Dana vijeća na zajedničkom 
Mađarskom balu.

(Pannohalma, Székesfehérvár, Siófok, Kaposvár, Szigetvár)
21. i 22. svibnja 2016

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba sukladno svom Programu rada organizira 
studijsko putovanje u Mađarsku.

Cilj studijskog putovanja je upoznati mađarske povjesne i kulturne znamenitosti.
Polazak u subotu, 21. svibnja u 7:00 sati, sa parkirališta iza tornja Cibona (Andrašecova ul.) 
Program puta
    21. svibnja - subota : 
- 07:00 – polazak za Pannonhalmu (jedno zaustavljanje) 
- 12:00-14:00 Pannonhalma – posjet muzeju (vodić) i razgled benediktinske opatije  
- 14:15 – polazak za Székesfehérvár 
- 15:30-19:00 Székesfehérvár – razgled znamenitosti i posjet mauzoleju (vodić)
- 20:00 – dolazak u Siófok – (smještaj u hotelu Holiday, 2-3 krevetne sobe)
- 20:30 –  večera (u hotelu) 
    22. svibnja -  nedjelja: 
- 7:15-8:15  –  doručak 
- 8:30  –  polazak za Kaposvár
- 10:00-12:00  – Kaposvár – razgled grada (10:30 katolička misu u katedrali), 
- 13:00-15:00 – Szigetvár – razgled utvrde Siget i posjet muzeju (vodić)
- 15:30 ¬– ručak u Szigetváru
- 17:00 – polazak za Zagreb
Povratak – u nedjelju, 22. svibnja oko 20 sati, na parkiralište kod tornja Cibona 
Cijena  –   250 (dvijestopedeset) kn po osobi 
Cijena uključuje troškove smještaja, prehrane (doručka, večera, nedjeljni ručak), te ulaznicu (Pannon-

halma, Székesfehérvár, Szigetvár).  
Rok prijave i uplate
Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovaje najkasnije do 16. svibnja 2015. u uredu Vijeća (osobno, 

telefonom ili e-mailom).
NAPOMENA : Putovanje osiguravate uplatom u navedenom roku (autobus 45 osoba !).

S veseljem očekujemo Vašu prijavu.

STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU


