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Józsefu Antallu dodjeljeno državno priznanje
Predsjednica Republike 

Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović 
posthumno je dodjelila državno 
priznanje bivšem premijeru 
Mađarske,  povodom 25. obljetnice 
međunarodnog priznanja 
Hrvatske.

Priznanje je preuzela udovica 
bivšeg predsjednika mađarske 
Vlade, Klára Antall. Péter Antall, 
sin pokojnog Józsefa Antalla, u 
telefonskoj izjavio je MTI-u da je 
veliko priznanje njegovoj obitelji, 
što je Hrvatska odala priznanje 
političkom djelovanju njegova 
oca. „Mom ocu bilo je bitno da 
Hrvatska stekne državnost te 
da Mađarska i Hrvatska izgrade 
prijateljske odnose, a i osobno 
je njegovao dobre odnose s 
predsjednikom Tuđmanom” – 
naglasio je te dodao da su mnogi 
za vrijeme Domovinskog rata 
strepili od toga, da se Mađarska 
uplete u rat susjedne zemlje. Pé-
ter Antall raduje se i tome, kao 
što je i kazao, da je proteklih 
godina politička uloga njegova oca 
pravilno procijenjena.

Prema priopćenju Ureda 
predsjednice, Republika Hrvatska 
dodjeljuje priznanja svima onima, 
koji su se dokazali kao prijatelji 
Hrvatske i pomogle u njezinom 
međunarodnom priznavanju. 
Odlikovani su među ostalima, 
papa Ivan Pavao II., bivši njemački 
kancelar Helmut Kohl, tadašnji 
ministar vanjskih poslova 
Njemačke Hans-Dietrich Genscher,  
tadašnji ministar vanjskih poslova 
Austrijie Alois Mock, nadalje  
bivši predsjednik Italije Frances-

co Cossiga, britanska premijerka  
Margaret Thatcher,  francuski 
filozof Alain Finkielkraut te prvi 
predsjednik slobodno izabrane 
slovenske Vlade Lojze Peterle. 
Kolinda Grabar-Kitarović je u 
svom govoru prilikom svečanosti 

uručenja priznanja naglasila da će 
im Hrvatska vječno biti zahvalna 
na potpori.

Prije  dodjele priznanja održana 
je svečana sjednica Sabora, kojoj 
je prisustvovao i Donald Tusk, 
predsjednik Europskog Vijeća, koji 
je u svom pozdravnom govoru 
istaknuo da kao Poljak jako dobro 
zna koliko Hrvatskoj znači njena 
nezavisnost. 

Hrvatska i Slovenija su 25. 
lipnja 1991. godine proglasile 
svoju samostalnost, što je dovelo 
do rata u tadašnjoj Jugoslaviji, jer 
je Beograd želio očuvati srpsku 
hegemoniju nad drugim saveznim 
republikama i time izazvao raspad 

federacije.
Tadašnjih dvanaest članica 

Europske Unije, nadalje Austrija, 
Kanada, Bugarska, Mađarska, 
Poljska, Malta, Norveška i 
Švicarska tek su 15. siječnja 1992. 
priznale Hrvatsku i Sloveniju kao 

samostalne države.
Kritički ton na obljetnici dao 

je samo Vladimir Šeks, bivši 
predsjednik Sabora, član Hrvatske 
demokratske zajednice, koji 
je mišljenja da međunarodna 
zajednica snosi veliku odgovornost 
za pustošenja i žrtve. Novinaru 
N1 televizije izjavio je da je bilo 
političke namjere, međunarodna 
zajednica već bi početkom 1991. 
priznala samostalnost bivših 
jugoslavenskih   saveznih republika 
i time se mogao izbjeći krvavi rat.

Hrvatska je 15. siječnja 
proglasila spomen-danom svog 
međunarodnog priznanja.                       

                                                     MTI

Premijer Andrej Plenković čestita gospođi Klari Antall



Gospođa Klára Antall, 
supruga Józsefa Antalla i 
sin Péter prije nego što su 
preuzeli državno priznanje od 
predsjednice RH Kolinde Grabar-
Kitarović, položili su vijenac na 
spomenik Józsefu Antallu. 

Vijence su još položili u 
ime Veleposlanstva Mađarske 
zamjenica veleposlanika 
gđa. Anita Györei, u ime 
Grada Zagreba izaslanica 
gradonačelnika gđa. Elizabeta 
Knorr, te u ime zagrebačkih 
Mađara Zoltan Balaž-Piri, 
predsjednik Vijeća mađ. nac. 
manjine Grada Zagreba.

Zastupnik mađarske 
nacionalne manjine Robert 
Jankovics na poziv Vijeća 
mađarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba posjetio je njenu 
siječanjsku sjednicu. Tijekom 
neformalnog razgovora vijećnici 
su iz prve ruke dobili obavijest 
o teškoj kazni kojom je Savjet 
za nacionalne manjine Vlade 
Republike Hrvatske kaznio 
Savez mađarskih udruga zbog 

Prisjećanje na Józsefa Antalla 

Plesne večeri

nepravilnog i nenamjenskog 
trošenja sredstava. Članove 
vijeća prvenstveno je zanimalo 
koliko će se to odraziti na rad 
onih kulturnih društava koji čine 
većinu članstva SMU-a.  Zastupnik 
Jankovics je naglasio da teoretski 
djelovanju udruga ne prijeti 
nikakva opasnost, jer je Savjet 
za nacionalne manjine pristao 
na prijedlog da se članovi SMU-a 
mogu neposredno natjecati 

za sufinanciranje od strane 
Vlade RH. Saborski zastupnik 
spomenuo je i mogućnost da 
iz njemu dostupnih sredstava 
pomogne onim udrugama koje 
bi ove godine eventualno ostale 
bez državne potpore. Vijeće se 
zahvalilo zastupniku na izvješću, 
odnosno na njegovom dolasku te 
izrazilo nadu da će i u buduće biti 
ovakvih informativnih susreta i 
razgovora.            

Posjet Roberta Jankovicsa

Kao nekad u „Mađarcu” (tako 
su zagrepčani nazivali MKD „Ady 
Endre”) 20. siječnja ponovo su 
se mogli plesati klasični plesovi 
uz živu glazbu u Češkom domu. 
Gosti us plesali valcer, tango i 
tvist, prisjećajući se lijepih starih 
vremena kad su još svi imali 
vremena za druženje i zabavu. 
Muziku za ples kao i nekad 
svirao je sastav „Royal 70” pod 
vodstvom Josipa Attile Thesa.  



Az idén is megünnepelték A 
MagyI ove je godine proslavljen Dan 
mađarske kulture u MKD „Ady End-
re”. Taj dan prisjeća nas na sve one 
duhovne i materijalne vrijednosti 
koje nam obogaćuju život, koje 
moramo čuvati i koje trebamo 
predati budućim naraštajima. Zašto 
je važno njegovati nacionalnu 
kulturu? Ne samo zato što bi naš 
život bio pust i isprazan, već i zato što 
prema rječima američke spisateljice: 
„Jedan narod bez kulture prestaje 
postojati”.  Bela Bartok je pak rekao: 
„Kultura predaka vrlo brzo nestaje 
ako ga svaka nova generacija 
iznova ne stekne”. Stoga je u 
životu MKD-a ovaj praznik izuzetno 
značajan. Prikladno obilježavanje, te 
kvalitetnu i vrlo uspješnu priredbu, 
koju su povodom 200. obljetnice 
rođenja, odnosno 135. obljetnice 
smrti mađarskog pisca Jánosa Ara-
nya izveli članovi kazališne i glazbene 
sekcije te  učenici dvojezične 
nastave u OŠ Ivana Gundulića, pod 
vodstvom Lászla Rébera. Proslava 
je obogaćena otvaranjem izložbe 
pod naslovom „Balade Jánosa Ara-
nya uz crteže Mihálya Zichya”, koju 
je pripremila Annamária Šehtel Mol-
nár. Izložba govori o ljepoti susreta 
radova dvojice umjetnika Jánosa 
Aranya i Mihálya Zichya a razgledati 
se može do 17. velječe u velikoj 
dvorani MKD-a.          

          RANOGAJEC KOMOR Mária      

Koncert

Dan mađarske kulture

Mješoviti pjevački zbor MKD 
„Ady Endre” i ove je godine 
nastupio na koncertu božićnih 
pjesama nacionalnih manjina 
u zagrebačkoj katedrali.  
Eve godine je po sedmi put 
organiziran ovakav koncert 
na kojem je 8 nacionalnim 
manjina pjevalo božićne pjesme 
na svom jeziku. Nastupili su 
zborovi nijemaca, mađara, 
čeha, slovenaca i poljaka iz 
Zagreba, te slovaka i ukrajinaca 
iz Lipovljana, kao i hrvatski zbor 
KUD „Preporod“ iz Dugog Sela.
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Priredbe 
u Mađarskom kulturnom  društvu 

“Ady Endre”
U subotu, 18. veljače u 17 sati: 

Maskenbal za djecu.  

U subotu, 25. veljače u 19 sati: 
Karnevalska zabava za odrasle.  

 Ovogodišnja tema je Mađarska i Mađari. U 
programu će nastupiti kazališna sekcija sa 4 skeča i 
jednim šaljivom glazbenim brojem pod naslovom 
„Homo hungaricus”.Iza toga sljedi veselo druženje 
uz donesene delicije.

OBAVIJEST
U NEDJELJU, 
5. VELJAČE, 
U 08:45 SATI

MAĐARSKA SVETA 
MISA U CRKVI SV. 

MARKA

Na siječanjskom obiteljskom 
druženju ponovo se pokazalo 
izvanrednom idejom da se 
jednom mjesečno organizira 
susret i druženje u prirodi. 
Prekrasan sunčan dan i obilje 
snijega na Cmroku idealno je 
bilo djeci jer su mogli uživati u 
sanjkanju i skijanju. Tajnik Vijeća 
i ovaj put je pogostio  dobrim 
kuhanim vinom i toplim čajem 
onih pet –šest obitelji koje 
su unatoč hladnom vremenu 
odlučila doći i osigurati svojoj 
deci    izuzetan doživljaj.  Sljedeće 
obiteljsko druženje u veljače 
bit će na već tradicionalnom 
dječjem maskenbalu u MKD-u. 

Obiteljsko druženje u Zagrebu

Katalin Svaguša i Mária Ranogajec Komor na Cmroku

Iznova se potvrdila ispravnost ideje za obiteljskim druženjem u prirodi.


