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A szerelem magyarrá tesz
Tovább gyarapodott Debrecenben a magyar
állampolgárok köre, miután január 24-én
újabb 23 kérelmező tett esküt.
Az állampolgárság felvételéről és menetéről
rendelkező – 1993. évi LV. – törvény szerint
az állampolgárságnak az is kritériuma, hogy
az adott személy a kérelme előterjesztése
előtti 8 évben Magyarországon tartózkodjék,
büntetlen előéletű legyen, és ne álljon büntetőeljárás alatt. Igazolandó az is, hogy van
állandó lakhelye és munkahelye hazánkban,
továbbá az alkotmányos alapismeretekből is
le kell vizsgáznia – magyar nyelven.
Dr. Balogh István gyógyszerész és családja
is eleget tett a követelményeknek:
– Magyarok vagyunk, mert magyaroknak
születtünk, ráadásul már tíz éve lakunk Ma-

Mohamed Mohameda nem a megélhetés
érdekében választott

Dr. Balogh Istvánékat az itteni, jobb szociális
körülmények is motiválták

gyarországon – mondta a Kárpátaljáról jött
férfi, aki ukrán állampolgár is. Gyesen lévő
felesége, Némethi Lívia biológus, ökológus a
korábbi Jugoszláviából érkezett; gyermekeiket jugoszláv állampolgárokként jegyezték
be. Szerintük a szociális körülmények itt jobbak, s a munkavállalás egyszerűbb Magyarországon, mint Ukrajnában.
A törvény szerint kedvezményes honosításra is mód van. Ehhez a kérelmezőnek
legalább három évig folyamatosan Magyarországon kell laknia, érvényes házasságban
éljen egy magyar állampolgárral, kiskorú
gyermeke magyar legyen, illetve a magyar
hatóság menekültként ismerje el a kérvényezőt. A kedvezménnyel élhet az is, aki nem a
Magyar Köztársaság „hitelesített tagja”, de
magyarnak vallja magát, és valamelyik felmenője magyar állampolgár volt. Az előírás
szerint csak nagykorúakat honosíthatnak,

ám ez alól kivétel, ha az állampolgárságot a
szüleivel együtt kéri a kiskorú.
Az állampolgárságról le is mondhat az
érintett, abban az esetben, ha külföldön él, és
az adott nemzethez kíván tartozni, vagy már
rendelkezik ottani állampolgársággal, illetve
Magyarországon adó- vagy egyéb köztartozása nincs. Az állampolgárságról – a belügyminiszter előterjesztése után – a köztársasági
elnök dönt.
Mohamed Mohameda szíriai állampolgár
nem a megélhetési gondok, hanem a barátok
és a szerelem miatt döntötte el, hogy Debrecenben állapodik meg. A kettős állampolgárrá vált belgyógyász Nyíregyházán dolgozik,
ám magyar felesége, barátai és a lakóhelye a
cívisvároshoz kötik. Nejével több éve él itt,
szereti a várost és a helyi labdarúgócsapatot.
– Sok fontos szál fűz Magyarországhoz,
ám szülőhazámat sem felejtem el, hiszen ott
él a családom, és barátaim is vannak Szíriában – vallotta meg az immár szír–magyar orvos, aki az egzisztenciális lehetőségek tekintetében nem lát különbséget Magyarország
és Szíria között. – 1988 óta élek Debrecenben, könnyen ment a beilleszkedés, a nyelvet
is sikerült megtanulnom, igaz, nem volt egyszerű. A magyart az angolhoz hasonlítottam,
ám be kellett látnom: sokkal bonyolultabb.
Tavaly összesen 134-en kaptak magyar
állampolgárságot Debrecenben; közülük 53
embert honosítottak vissza, 81 pedig először
lett állampolgárunk. Bene Edit, a helyi okmányiroda vezetője érdeklődésemre arról is
tájékoztatott, hogy 2006-ban a cívisvárosban
83 román, 38 ukrán, 3 jemeni, 2 orosz, valamint 1–1 szlovák, szerb, horvát, iraki, iráni
és kazah illetőségű személy tette le a magyar
állampolgársági esküt.
Bögre Zoltán

Csodakalács
Szíjgyártó János debreceni kürtőskalács-készítő is megkapta
Az év vállalkozója címet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségétől.
Az elismerést decemberben 53
személynek ítélték oda; Szíjgyártó János sikere különösen annak
fényében értékes, hogy kürtőskaláccsal mindössze három éve foglalkozik. Ráadásul az egész szinte
véletlenül történt: 2003-ban, az
uniós előírások miatt abba kellett
hagyniuk a családi vállalkozásukat, a – korábban szintén sikeres
– tojástermelést, így elhatározták: más befektetési lehetőséget
keresnek.
Akkor figyeltek fel egy alig 6
négyzetméteres kalácssütő üzletre, Püspökladányban. Megvették

a receptet is. Folyamatos fejlesztésekkel előbb Derecskén hoztak
létre egy korszerű telephelyet,
majd kialakították az első mozgó üzletet is. Vásárokon, rendezvényeken próbáltak megjelenni,
majd rájöttek, hogy egy új szereplőnek meglehetősen nehéz helyet
találnia a piacon. Mégsem adták
fel.
Elhatározták, hogy nagy bevásárlóközpontok mellett létesítenek fi x helyeket. Két debreceni
árusítóhely után – az intenzív
fejlesztések által – egy év múlva
már 12 helyen (hat megyében és
a fővárosban), összesen 30 alkalmazottal forgalmazták terméküket. Mindez 2006-ban 70 milliós
bevételt jelentett.
Szíjgyártó János nem ismer
más kürtőskalácsost az ország-

ban, akinek ennyi üzlete van.
Márpedig, ha az országban nincs,
akkor a világ többi pontján sem
valószínű. Mert a kürtőskalács
szinte hungarikum. Bár valószí-

nűleg német nyelvterületről került a XVII. században Erdélybe,
ma már csak a magyarok ismerik
a fahengerekre tekert, nyílt tűzhely parazsánál sütött kalácsot.
De már nem sokáig.
A Kalácsoda nevű vállalkozás
legújabb tervei között ugyanis a
nyugat-európai terjeszkedés szerepel. Máris több országból van
érdeklődés. Szíjgyártó Jánosék
most a bővítés franchise-rendszerű kialakításán dolgoznak, és
hamarosan talán elindulhat a sikertörténet újabb fejezete. Mivel
idegen nyelvre pontosan lefordítani a kürtőskalács szót szinte
lehetetlen, a megoldás inkább az
lesz, ha az Európai Unióban megtanulják a magyar elnevezést...
Pásti Csaba

