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Milijun novih mađarskih državljana
Svaka mađarska zajednica i njen član dio su jedinstvene mađarske nacije. U okviru 

pojednostavljenog postupka stjecanja državljanstva tijekom proteklih sedam godina 
broj mađarskih državljana porastao je skoro za jedan milijun.

Nakon parlamentarnih 
izbora 2010. jednom od svojih 
prvih odluka Parlament 
je usvojio izmjenu zakona 
kojom je stvoren zakonski 
okvir da se od 1. siječnja 2011. 
pojednostavi postupak stjecanja 
mađarskog državljanstva. Time 
je omogućeno da svaki Mađar, 
neovisno od mjesta stanovanja 
u svojoj domovini može postati i 
mađarski državljanin. 

Vladi je bilo važno da se 
solidarizira s Mađarima koji 
žive u inozemstvu, te je stoga 
mađarski parlament 4. lipnja, 
dan potpisivanja mirovnog 
sporazuma u Trianonu proglasio 
Danom nacionalnog zajedništva.  
Tim zakonom je definirano 
sljedeće: „svi Mađari i  mađarske 
zajednice pod nadležnošću 
drugih država dio su jedinstvenog 
mađarskog naroda.”

Nova mogućnost dobivanja 
mađarskog državljanstva jedan 
je od najvažnijih područja 
mađarske nacionalne politike 
a ujedno i jedan od njenih 
najvažnijih rezultata. U proteklih 
šest i pol godina oko 890 tisuća 
Mađara iz dijaspore podnio je 
zatjev za stjecanje državljanstva, 
a više od 845 tisuća njih su 
polaganjem prisege postali 
mađarski državljani.   Važno je 
istaknuti da je od 2010. osim 
putem pojednostavljenog 

postupka oko 125 tisuća osoba 
uspjelo dobiti odnosno potvrditi 
mađarsko državljanstvo 
u redovnoj tradicionalnoj 
proceduri. 

Tako je dakle u proteklih 
sedam i pol godina više od milijun 
osoba na neki način zatražilo 
mađarsko državljanstvo.

Što se time postiglo, dobilo?
– Zahvaljujući jačanju 

nacionalnog identiteta, Mađari 
su bili znatno otporniji na vanjske 
izazove, što je najvažniji element 
dugoročnog opstanka mađarske 
nacije i zaustavljanje procesa 
asimilacije u dijaspori”, rekao je 
Deák Dániel, analitičar „Instituta 
gledišta” (Nézőpont Intézet). 

Prema njegovim riječima, 
zahvaljujući pojednostavljenom 
postupku stjecanja 
državljanstva, Mađari na 
odcijepljenim područjima 
također su postali dio političke 
nacije, mogu sudjelovati na 
izborima u Mađarskoj, lakše se 
mogu zaposliti u Mađarskoj, 
a mogu obnašati, na primjer i 
povjerljive i dužnosničke poslove 
u državnim službama.

 Sve to znatno pomaže njihovu 
eventualanom naseljavanju u 
Mađarskoj, odnosno doprinosi 
jačanju mađarskih zajednica u 
dijaspori, kako bi mađarska djeca 
imala svoju budućnost.

Potpora od 89 milijardi HUF
Sustav potpore mađarskoj 

dijaspori u potpunosti je 
uspostavljen i svi njegovi 
elementi funkcioniraju, rekao je 
u svibnju Zsolt Semjén, zamjenik 
premijera zadužen za nacionalnu 
politiku. Naglasio je kako su 
Mađari izvan Mađarske 2009. 
godine dobili 9 milijardi potpore, 
a prošle godine 89 milijardi HUF.
Tko može podnijeti zahtjev?

Pravo na pojednostavljeni 
postupak stjecanja mađarskog 
državljanstva ima osoba koja 
je sama ili njegov predak već 
bio mađarski državljanin, ali 
dovoljno je i da dokaže svoje 
porijeklo s prostora Mađarske. 

Poznavanje jezika neophodan 
je uvjet, to treba potvrditi tijelo 
koje zaprima zahtjev.

Također je važno da osoba 
koja se prijavljuje, ne bi smjela 
biti kažnjavan, niti osoba 
protiv koje je pokrenut kazneni 
postupak. Nadalje u svakom 
slučaju, potrebno je provjeriti da 
li naturalizacija osobe koja traži 
državljanstvo ne ugrožava javnu 
i nacionalnu sigurnost Mađarske. 

Zahtjev može podnijeti i 
osoba koja je najmanje deset 
godina u braku s mađarskim 
državljaninom ili je u braku pet 
godina i imaju zajedničko dijete 
a može dokazati poznavanje 
mađarskog jezika.



85. rođendan MKD-a

Priredba u vrtiću

Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre” iz Zagreba svečano je obilježilo 85. obljetnicu svoga 
postojanja. Pokrovitelji svih događanja ove proslave bili su  Magyar József , veleposlanik Mađarske u 
Hrvatskoj  i Gordan Grlić Radman veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj.  

Mali polaznici mađarske 
skupine dječjeg vrtića 
„Potočnica” priredbom su 
razveselili svoje roditelje, 
bake i djedove, a ujedno se i 
oprostili od onih koji od jeseni 
kreću u školu.

Uprizorenje klinaca punih 
treme koje razgaljuje srca 
svakom prilikom osigurava 
bombastičan uspijeh, što se 
i ovaj put dogodilo. Nazočni 
roditelji doslovno su se topili 
od milja promatrajući svoje 
pjevajuće i plešuće mališane. 

Početkom lipnja Mađarsko 
kulturno društvo „Ady End-
re” svečano je obilježilo 85. 
obljetnicu svoga postojanja.  
Pokrovitelji ovog jubileja bili su 
mađarski veleposlanik u Republici 
Hrvatskoj  i hrvatski veleposlanik 
u Mađarskoj. Gradonačelnik 
Zagreba na svečanu sjednicu 
poslao je osobnog izaslanika.  
Trodnevna proslava zaključena 
je bogatom večerom i balom. 
Na obilježavanju obljetnice bili 
su mnogi bivši i sadašnji članovi 
društva. Članovi zagrebačkog 
MKD-a „Ady Endre” bili su svi 
oni studenti iz Vojvodine koji 
su se školovali u glavnog gradu 
Hrvatske, a svi su oni doprinijeli 
bogatom i sadržajnom djelovanju 
MKD-a, kako bi ono okupljalo 
zagrebačke Mađare, ali i tome 
da opstane tijekom 85 godina. 
Ova udruga je uvijek pružala    
utočište mladim studentima koji 
su sa vojvođanskih ravnica došli 
u Zagreb. Svi oni su joj zahvalni 
na tome.            DULICS Sándor



Na otkrivanju spomenika 
mađarskim mornarima Sem-
jén Zsolt zamjenik mađarskog 
premijera izrazio je zahvalnost 
svima kojima je bilo bitno 
pronalaženje povijesne istine, 
kojima je važno da se budućim 
naraštajima mogu pružiti pravi 
uzori.   

“Sjećamo se svih mađarskih 
žrtava I. svjetskog rata, svjesni da 
im ne možemo odati adekvatno 
poštovanje koje zaslužuju” . 

Na svečanosti u ime hrvatske 
vlade bio je  državni tajnik Zdravko 
Jakob, a u ime Hrvatskog sabora 
zastupnik Jasen Mesić, među 
ostalim hrvatskim dužnosnicima 
bili su istarski dožupan Fabrizio 
Miletić i gradonačelnik Pule Bo-
ris Miletić. 

Na ovom događanju nazočni 
su bili Róbert Jankovics zastupnik 
mađarske manjine u Saboru, Lő-
csei József, predsjednik pulske 
udruge Demokratske zajednice 
Mađara u Hrvatskoj i Zoltan Balaž-
Piri, predsjednik Koordinacije 
vijeća i predstavnika mađarske 
nacionalne manjine u Hrvatskoj, 
te brojni pripadnici mađarske 
zajednice u Hrvatskoj.

Spomenik mađarskim 
mornarima u Puli

Mađari iz Vukovara 
u Zagrebu

Udruga Mađara iz Vukovara 
svake godine organizira razne 
izlete. Ove godine su za cilj 
odabrali glavni grad, upoznali se 
sa znamenitostima grada Zagreba 
te zahvaljujući Róbertu Jankovicsu 
zastupniku mađarske nacionalne 
manjine posjetili su i Hrvatski 
sabor. Vukovarska udruga smatra 
važnim održavanje dobrih veza s 
drugim udrugama Mađara diljem 
Hrvatske, pa su stoga posjetili 
i Mađarsko kulturno društvo 
„Ady Endre” koje obilježava 85. 
obljetnicu.
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Programi MKD “Ady Endre”
 u listopadu

Subota, 14. listopada, 18:00 sati – Znanstvenopopularno predavanje u sklopu serijala Mađarska 
Tribina; predavač: dr. sc. Franciska Ćurković Major; suorganizator: Društvo mađarskih znanstvenika i 
umjetnika u Hrvatskoj. 

Subota, 21. listopada, 19:00 sati – Svečani program povodom obljetnice mađarske revolucije i borbe 
za slobodu 1956. godine. U programu sudjeluju članovi kazališne sekcije i mješoviti zbor Društva.

Uskoro se nastavlja mađarska 
jezična radionica od petka, 
13.listopada 2017. u MKD Ady End-
re u Martićevoj 8. 

Mole se zainteresirani da se 
najkasnije do 10. listopada prijave 
slanjem maila profesorici Ani 
Sekso Milković na asekso@gmail.
com. Ove jeseni formira se i nova 
početnička grupa, broj mjesta je 
ograničen.

Mađarska jezična 
radionica u MKD-u

SVETE MISE 
NEDJELJOM 

STUDIJSKO PUTOVANJE
29.-30. IX i 1. X.2017. 
SIKLÓS i PEČUH 

Petak, 29. rujna: 
14: 00 – polazak (službeni 

ulaz KD Lisinski) (Trnjanska 
cesta)

17:30  - dolazak u Siklós,  
posjet jednoj vinariji i večera. 
Smještaj u hotelu Agora.

Subota, 30. rujna:   
Posjet Pečuhu i Kulturnoj 

četvrti Zsolnay, zajednička 
večera  u Siklósu.

Nedjelja, 1. listopada:   
Posjet Baranji, sveta misa 

(vlč. Andrási Gyula), ručak 
u  Vardarcu, u restoranu Ci-
tadella, na povratku razgled 
Đakova, planirani povratak u 
Zagreb 21:30.

Participacija po osobi : 600 
(šesto) kn, 

za članove MKD popust, 
participacija  - 400 kn.

Uplata pokriva troškove 
smještaja i prehrane, ostale 
troškove snosi Vijeće.  

Rok za prijavu:
21. rujan 2017.  kod 

tajnika Petera Sekereša  
(098/484974).

. 

.

Obaviještavamo sve one koji 
žele da im djeca/ unuci pohađaju 
sate njegovanja mađarskog 
materinjeg jezika, da je Gradski 
ured za obrazovanje svim 
osnovnim i srednjim školama, 
gimanzijama i ove godine 
dostavila upitnike kojim se može 
zatražiti pohađanje nastave prema 
modelu C.  Skrećemo pažnju svim 
roditeljima i učenicima  da u svojim 
školama zatraže navedeni upitnik 
i izraze svoju želju i iskoriste 
mogućnost da dalje obogate svoje 
poznavanje mađarskog jezika. 
Na kraju školske godine ocjena, 
odnosno uspjeh se upisuje u 
svjedodžbu. Sve ostale obavijesti 
mogu se dobiti od predsjednika 
ili tajnika Vijeća. Unaprijed se 
radujemo Vašem odazivu i prijavi.

Počev od 8. listopada nastavljaju 
se katoličke svete mise u crkvi svetog 
Marka s početkom u 8:45 sati.

Svake nedjelje od 10 do 12 sati 
kontinuirano se održavaju nedjeljna 
druženja u Mađarskom kulturnom 
društvo „Ady Endre”. 

Osam zemalja, jedan narod

Na poziv lokalne samouprave mjesta Sátoraljaújhely djeca iz mađarske dijaspore posjetili su Mađarsku. 
Ove godine pristigla su djeca iz sedam  susjednih zemalja, a među njima i iz Zagreba, da bi zajedno sa 
mladeži iz Sátoraljaújhelya doživjeli iskustvo pripadnosti istom narodu. 

OBAVIJEST


