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Egymillió új magyar állampolgár
A magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. 

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében az elmúlt közel hét évben csaknem 
egymillióval nőtt a magyar állampolgárok száma.

A 2010-es parlamenti válasz-
tást követően az új Országgyűlés 
egyik első döntésével fogadta el 
azt a törvénymódosítást, amely 
2011. január 1-jétől megterem-
tette az egyszerűsített honosítá-
si eljárás törvényi kereteit. Ezzel 
lehetővé vált, hogy minden ma-
gyar – a lakóhelyétől függetlenül 
– a szülőföldjén magyar állam-
polgár lehet. A kormány számá-
ra fontos a külhoni magyarokkal 
való közösségvállalás, amelynek 
kifejezéseként az Országgyűlés 
a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította június 4-ét, az első 
világháborút lezáró trianoni bé-
keszerződés aláírásának napját. 
Az erről szóló törvény kimondta: 
a több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja 
és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek.

A magyar állampolgárság ki-
terjesztése a magyar nemzetpo-
litika egyik legfontosabb terüle-
te és egyben az egyik legfonto-
sabb eredménye. Az elmúlt im-
már hat és fél évben mintegy 
890 ezer határon túli magyar 
nyújtott be állampolgársági ké-
relmet és már több mint 845 ez-
ren lettek az állampolgársági 
eskü letételével magyar állam-
polgárok. Fontos kiemelni, hogy 
2010 óta az egyszerűsített hono-
sítás kérelmezői mellett a ma-

gyar diaszpóra körében mint-
egy 125 ezer főt sikerült honosí-
tani hagyományos módon, vagy 
magyar állampolgárként elis-
merni. Összesen tehát több mint 
egymillió fő kérelmezte valami-
lyen módon a magyar állampol-
gárságot az elmúlt hét és fél év-
ben. Vajon milyen hozadéka van 
mindennek?

– A nemzeti identitás erősö-
désének köszönhetően lényege-
sen ellenállóbb lett a magyarság 
a külső kihívásokkal szemben, 
ami a legfontosabb eleme a ma-
gyar nemzet hosszú távú fenn-
maradásának, illetve a határon 
túli asszimilációs folyamat meg-
állításának – mondta a Lokálnak 
Deák Dániel, a Nézőpont Intézet 
elemzője. Szerinte az egysze-
rűsített honosításnak köszön-
hetően az elcsatolt területeken 
élő magyarok is részesei lettek 
a politikai nemzetnek, részt ve-
hetnek a magyarországi válasz-
táson, könnyebben vállalhatnak 
munkát Magyarországon, és be-
tölthetnek például bizalmas ügy-
kezelői, közszolgálati vezető be-
osztásokat is. Mindez jelentő-
sen segíti az esetleges Magyar-
országra telepedésüket, illetve  
hozzájárul ahhoz, hogy annyira 
megerősödjenek a külhoni ma-
gyar közösségek, hogy a magyar 
gyerekeknek legyen jövőjük.     

89 milliárdos támogatás
A határon túli magyarság tá-

mogatásának rendszere teljes 
mértékben felállt, minden eleme 
működik – jelentette ki Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes május-
ban. Hozzátette: a külhoni ma-
gyarság 2009-ben 9 milliárd, ta-
valy már 89 milliárd forint támo-
gatást kapott.

Ki nyújthatja be a kérelmet?
Az egyszerűsített honosítási 

eljárásra az jogosult, aki maga – 
vagy felmenője – magyar állam-
polgár volt, de az is elég, ha való-
színűsíti magyarországi szárma-
zását. A magyar nyelvtudás el-
engedhetetlen feltétel, ezt iga-
zolni is kell, amit a kérelmet át-
vevő szerv tesz meg. Fontos az 
is, hogy a honosítást kérelmező 
személy ne legyen büntetett elő-
életű, és ne folyjon ellene bünte-
tőeljárás. Minden esetben ellen-
őrizni kell továbbá, hogy a hono-
sítást kérő személy honosítása 
nem sérti-e Magyarország köz-
biztonságát és nemzetbiztonsá-
gát. Kedvezményes honosítását 
kérheti az a nem magyar állam-
polgár is, aki magyar állampol-
gárral legalább tíz éve érvényes 
házasságban él, vagy öt éve él 
házasságban és közös gyerme-
kük született, továbbá magyar 
nyelvtudását igazolni tudja.



A Kör 85. születésnapja

Évzáró az óvodában

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 
85. évfordulójáról. A rendezvénysorozat védnökei Magyar József zágrábi magyar nagykövet, illetve 
Gordan Grlić Radman budapesti horvát nagykövet voltak.

A zágrábi Kéknefelejcs óvo-
da magyar tagozata program-
mal kedveskedett a szülők-
nek, nagyszülőknek az óvoda 
záróünnepségén. 

Egyúttal elbúcsúztak az 
őszre iskolába induló ovisok-
tól is.

A fellépés lázában égő lur-
kók szívmelengető látványa 
minden alkalommal biztosítja 
a „bombasikert” s ez így volt 
most is. A jelenlévő felnőttek 
valósággal olvadoztak a dalo-
ló-táncoló csöppségek láttán. 

A zágrábi Ady Endre Magyar 
Kultúrkör megünnepelte fenn-
állásának 85. évfordulóját. A ju-
bileumi ünnepségsorozat véd-
nökségét a budapesti horvát és 
a zágrábi magyar nagykövetek 
vállalták. A zágrábi polgármes-
ter személyes kiküldöttjével kép-
viseltette magát. A háromnapos 
rendezvény gazdag vacsorával 
és bállal zárult. Az ünnepségen 
szép számmal vettek részt vala-
mikori és mai körtagok. A zágrá-
bi Ady Endre Magyar Kultúrkör 
tagjai voltak mindazok a vajdasá-
gi diákok is, akik ebben a horvát 
városban tanultak, valamennyi-
en hozzájárultak ahhoz, hogy ez 
a Kultúrkör gazdag művelődé-
si tartalommal szolgáljon, hogy 
összetartsa a Zágrábban élő 
magyarokat, de ahhoz is, hogy 
nyolcvanöt éven át fennmarad-
hasson. Ez az egyesület mindig 
oltalmat nyújtott a vajdasági ró-
náról Zágrábba érkező fiatalok-
nak, diákoknak. Valamennyien 
hálásak érte           DULICS Sándor



A magyar tengerészek emlék-
művének leleplezésén Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes 
kö szönetet mondott mindazok-
nak, akiknek fontos volt a törté-
nelmi igazság kiderítése, akiknek 
fontos, hogy az utókor, a felnö-
vekvő ifjúság elé igazi példaké-
peket lehessen állítani.

“Emlékezzünk az I. világhábo-
rú összes magyar áldozatára, tu-
datában annak, hogy nem tudjuk 
megadni nekik az őket megillető 
végtisztességet”. 

A megemlékezésen a hor-
vát kormány nevében Zdravko 
Jakob államtitkár, a horvát parla-
ment nevében pedig Jasen Mesić 
parlamenti képviselő vett részt, 
de jelen volt Fabrizio Miletić, 
Isztria megye alispánja és Boris 
Miletić, Pula város polgármeste-
re is. 

A házigazdák közül Jankovics 
Róbert magyar kisebbségi par-
lamenti képviselő, Lőcsei József, 
a pulai Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közösségének 
(HMDK) elnöke és Balázs -Piri 
Zoltán, az országos magyar ki-
sebbségi önkormányzat elnöke 
volt jelen az eseményen.

Magyar tengerészek 
emlékműve Pulában

Vukovári magyarok 
Zágrábban

A Vukovári Magyarok Egye-
sülete évente szervez tanulmá-
nyi kirándulást. Idén a horvát fő-
város, Zágráb látnivalóival ismer-
kedtek, valamint Jankovics Ró-
bert magyar parlamenti képvise-
lőnek köszönhetően látogatást 
tettek a horvát Száborban. Az 
egyesület számára fontos a töb-
bi horvátországi magyar egyesü-
lettel való kapcsolatok ápolása, 
így a 85 éves múlttal rendelkező 
zágrábi Ady Endre Magyar Kul-
túrkörbe is ellátogattak.
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Október 14., szombat, 18:00 óra – Tudománynépszerűsítő előadás a Magyar Tribün rendezvénysoro-
zat keretein belül; előadó: dr. sc. Ćurković Major Franciska; társszervező: Horvátországi Magyar Tudo-
mányos és Művészeti Társaság

Október 21., szombat, 19:00 óra – Emlékműsor az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából. 

A műsorban részt vesznek a Kultúrkör színjátszó szakcsoportjának tagjai és Vegyeskara.

Hamarosan folytatódik a ma-
gyar nyelvműhely 2017. október 
13-tól, péntektől, az Ady Endre 
MKD-ben, Martićeva 8-ban. Kér-
jük az érdeklődőket, hogy legké-
sőbb október 10-ig jelentkezzenek 
Ana Sekso Milković tanárnőnek 
asekso@gmail.com címre. 

Idén ősszel egy új kezdő cso-
port is formálódik, de a helyek 
száma korlátozott.

Magyar nyelvműhely 
az Ady-körben

VASÁRNAPI 
SZENTMISÉK 

TANULMÁNYÚT 
2017. IX 29.-30. és X. 1-én 

SIKLÓS ÉS PÉCS 
Pénteken, szeptember 29-

én: 14.00 - Indulás a Lisinski 
koncertterem mögött 
(Trnjanska cesta)

17:30  - érkezés Siklósra,  
egy szőlészet  és borpince lá-
togatása, vacsorával. Szállás 
az Agora hotelban.

Szombaton, szeptember 
30-án:   Pécs város és a Zsolna-
yi Kultúrnegyed látogatása, a 
vacsora Siklóson.

Vasárnap, október 1-én:   
Drávaszög, szentmise  (And-
rási Gyula plébános), ebéd 
Várdarócon a Citadellában, 
megállás és városnézés 
Đakovóban, tervezett  vissza-
érkezés Zágrábba 21:30-kor.  

A részvételi díj : 600 (hat-
száz) kn, az Ady-tagok számá-
ra kedvezményes részvételi 
díj  - 400 kn.

A részvételi díj fedezi a 
szállást (2 éjszaka és 2 vacso-
ra), a  többi költséget fedezi 
a Tanács. 

Jelentkezési határidő 2017. 
szeptember 21-ig. 

.

Tájékoztatjuk mindazokat akik 
szeretnék,  hogy a gyerme   kük/
unokájuk magyar anyanyelvápo-
lásra járjon, hogy Zágráb Város 
Oktatási Hivatala minden zágrábi 
elemi iskolába, gimnáziumba és 
szakközépiskolába az idén is kér-
dőívet küldött a C-modelú oktatás 
igénylésére.  

Felhívjuk a szülők és a diákok fi-
gyelmét, hogy az iskolájukban kér-
jék ezt a kérdőívet és nyilvánítsák 
ki szándékukat és használják ki azt 
a lehetőséget,  hogy gyarapítsák a 
magyar nyelvtudásukat. Az iskola-
év végén az osztályzat szerepel a 
bizonyítványban.  

Egyéb értesítés a Tanács elnö-
kénél, vagy titkáránál kapható. 
Előre örvendünk a jelentkezésük-
nek.

Október 8-án, a Szt. Márk temp-
lomban 8:45-kor folytatódnak a 
vasárnapi magyar katolikus szent-
misék. 

Minden vasárnap 10-től 12 óráig 
folyamatosan megtartásra kerül a 
vasárnapi társalgás az Ady-körben. 

Nyolc ország, egy nemzet

A sátoraljaújhelyi önkormányzat meghívására határon túli magyar gyermekek látogattak Magyaror-
szágra. Idén Szepsiből, Bélyből, Munkácsról, Sóváradról, Óbecséről és Zágrábból érkeztek gyerekek, hogy 
újhelyi fiatalokkal együtt megtapasztalják az egy nemzethez tartozás élményét. 

TÁJÉKOZTATÁS


