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Dr

Karagics

Mihály, az Országos Horvát Kisebbsé gi

Önkormányzat elnöke l999. 1ú nius l8-tól Nagykanizsa

szé kheilyel a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulia. Miel tt tapasztalatairól beSZé lgettú nk, mintegy
,,bemelegí té ské nt" családjáról, önmagáról beszé lt,
- A Bács-Kiskun megyei Gara köZSé g ,,horvát negyedé ben" születtem- A család a megé Jheté sé rtnagyon
kemé nyen dolgozott, Szent Vo]t el ttünk a fehé r kenyé r, é s é tkezé sel tt imádkoztunk, Gyermekkorom
kezdeté n nehezen beszé ltem magyarul, amit ké s bb
telmé Szetesen pótoltam. Egykori szül falumban ma
már kevesebb horuát család maradt.
Budapesten, a Szelb Horuát cimnáZiumban é rettsé giztem, elvé geztem a Pé csi Tanárké pz F jskolát,
maid az ELTE,n a horvát-magyar nyelv- é s irodalom
tanári szakot, Katymáron, Budapesten, Undon taní tottam, l984-ben doktoráltam, a disszertációm cí me,
,,A burgenlandi horvátok ií odalomtörté nete l8ól-t l
l92 l -ig" Volt,

A Magyarországi Horvátok Szövetsé ge f titkáIának

I9q0-q4, kölött, az orszjgos Horvát K;sebbsé gi Ön
kormányzat elnöké vé l995-ben választottak, Ugyanett 1 az é ví l a f városi XXll, kerületi Horvát Kisebbsé ei

önkormánvzat elnöke is vagyok, A fiam Zágrábban
vé gzett környezetvé d mé rnök szakon, a lányom IV
é ves egyetemi hallgató, szinté n a horvát f városban,

- Több Wint eqa é ve vezeti a HOruát Köztársasá7 kanzuldtusát Nagykanizsán, tiszteletbeli klnzulké nt- Miké nt esett önre a
vólasztás?

- A konzulátus megnyitáSát Nagykanizsa polgármestere kezdemé nyezie, A közgy lé s is támogatta,
miké nt Zala é s Vas megye vezet i é s a környé kbeli
horvát teiepülé sek is. A konzulátus m ködé sé hez irodahelyisé get é s fé l állású titkárn t Nagykanizsa vezet i biztosí tottak. RöVid id után töké letesen meggy z dhettem arrói, amit eleinte is gondoltam, hogy konzulnak lenni óriási megtisztelteté s, fele} ssé g é s nagyon sok munkaA nemzetközj diplomáciai jog a hivatásos (karrier)
konzulok me]]ett elismeri a tiszteietbeli konzuli kinevezé seket, akik lehetnek a fogadó ország állampo)gárai is, Úgy é rzem, hogy anyaországunk, a Horvát Köztársaság ezze\ elismerte az shonos horvátságot, akik
annak ellené re, hogy lojálisak hazájukhoz (esetünkben Magyarországhoz), de törté nelmileg é s ku)turálisan a horvát nemzethez tartoznak,
tJgy vé lem, hogy Nagykanizsa polgármestere é s
környezete jól döntött, iól mé rte fel városuk é s ré giójuk helyzeté t, valamint perspektí váját az általános
magyar-horvát gazdasági, turisztikai, kulturá]is é s
sport kapcsolatokban, A város földraizi fekvé se é s törté nelmi mú ltia miatt nagyon fontos szerepet ta]án
f szerepet - fog játszani e kapcsolatok intenzitásában,

Dr. Karaglcs Mihály beszé det mond a torvát konzulátus
megnyltása alkalmából Nagykanlzsán

Vegyük figyelembe pé ldául a regionális kapcsolatok
adta lehet sé geket, Zaia, Vas, valamint Varasd é s a
MuraköZi megyé k adottságait, vagy pedig a nagyon
frekventált Bé CS - Budapest

-

Nagykanizsa

-

Zágráb

-

é s az el bb-utóbb kié pül - Riieka tranzit-utat, A jó
szomszé di viszonyokat, a kedvez magyar,horvát politikai lé gkört mé g intenzí vebbé kell tenni a gazdaság
teré n js, Kedvez lé gkörben kell fejleszteni, konkretizáln\ - az európai é s közé p-európai integrációk kereié ben a ké t ország gazdasági, turisztikai é s egyé b kapCsolatait.

Konzulátusunk feladata, hogy - összhangban közös
törté nelmi mú ltunkkaj - a té rsé gbenis el segí tse,
gyoí sí tsa a kapcsolatfelvé telt é s együttm ködé st a különböz
cé gek, vállalkozások, a gazdasági é S turisztikai szakemberek között. Szüksé g eseté n segí tenie ke11
a Nagykanizsára é s környé ké re egyre nagyobb számban é rkez horvát állampolgárokat, Segí tsé gre szorulhatnak pé ldáu1 a szemé lyi okmányok elveszté sekor, a

munka-váIlaláskor, s esetleg a hiányzó, de né ]külözhe- egyre több magyar áilampolgárt is é rdekl információk megszerzé sé ben is (pé ldáu1 a teNezett

tetlen

2885

horvátországi befekteté sek, f leg a tengerparton szán-

dé kozott ingatlanvásárlások eseté n), F ké nt ilyen é S
ezekhez hasonló ügyekben keresik fel legtöbben a
konzulátust

A maqaarlrszági turisták

mennuire é rdehl dneh a horvál

orszóqi üdüIé si lehet sé gek iránt?

Mé g tart a szezon, s csak ezután é rté ke]ika horvát
turisztikai é v idei eredmé nyeit, de máris tapasztaiha-

-

tó, hogy számottev

a konzulátussal határos hoí vát

ré gió, Zágráb é s környé ke iránti é rdekl dé s-Az egyre
nagyobb számban é rkez magyar turisták is pozití Van
é rté kelik a 1ó közbiztonságot é s közlekedé st, a spanyol, olasz, göí ög tengerparti ajánlatokJ<al versenyké pes árakat é s szolgáltatási szí nvonalat, az oí szág te?
mé szeti szé psé geit_Termé szetesen els sorban a Magyarországhoz közeli, gyorsan megközelí thet gyönyö-

í hoí Vát tengelpartot,

-

Nagakanizsa té rsé gé benmilqen naqqságrend,ben é lnek

hondtok?

-AZ l990-ig

tartó ,,dé ISZláV" po]itika , é s az ezzel láró
különböz
oktatásj é s kulturális manipulációk a hazai
horvátok közül talán a Zala, GyóI-Moson-Sopron é s
Vas megyé k területé n é l horvátokat é rintette leginkább hátrányosan, Az ebben a té rsé gbené l horvátok

tájnyelveit egyszer en nem vetté k figyelembe, Ma
azonban a Mura-menti é s a magyar-osztrák határon
é l horvátok rizhetik, ápolhat|ák identitásukat, nyelVüket é s kultú ráiukat, ezze] is bizonyí tva Jelki ereiüket,
Örülök annak, hogy az itt é l horvátok is támogatták a nagykanizsai konzulátus megnyitását, Ennek ve-

zet jeké nt igyekszem el segí teni az anyaországi kap,
csolatok er sí té sé t.A Mura folyó ma már nem szé tválasztja, hanem összeköti a ké t paltján é ] horvátokat,

- Konzuli megbí zatását mihónt tudí a összehanqolni a további Í eladataival, kötelezettsé geivel?

- Sokszor nagyon nehezen.,_ é s ha nem lenné nek
ideális munkatársaim, helyetteseim, segí t im, akJ<or

nem is lenné k ké pes eí re, Az Országos Horvát Kisebbsé gi Önkormányzat elnökeké nt most is rendszeresen
látogathatom a dunántú li települé seken SZé tSZóí tan
é l horvátokat, A mindennapos kapcsolattartás, a naeyobbré szt határid khöz kötött hivatalos kötelezettsé gek, az adminisztráció is csak nagyon ritkán engednek meg számomra üres járdlol,
- orsvágos elnijki tisztsé ge mellett Budapesten a XXIL herí ileti Hlrvát Kisebbsé gi Önkormánazat elnöké vé is megválasztották. Úgg tudam, hogq err a megbí zatásról meghí sí reltlemon-

dani---

- Valóban, szándé komban állt a köteiezettsé geim,
fe]adataim ugrásszer megnövekedé se miatt_ A kerületi
horvát kisebbsé gi önkormányzat azonban nemcsak arról döntött egyhangú lag, hogy továbbra is Vá]asztott elnöknek tekintenek, hanem vállalták a segí tsé get, gon-

doskodtak tehermentesí té semr l is, Vállalásuk teljesí té seké nt2000, é vi munkatervünk id arányos ré sze eddig maradé ktalanul megvalósult, Ma mát megnövekedett feladataim ellené re sincs mé g egyszer szándé kom
]emondani a XXIL kerületben Vé gzett köZöS munkánk
lehet sé gé r l, é lmé nyé r l,örómeir l.,.

Bubor Gyula

Pályázati felhí vás
A MagyarorSZági NemZeti é S Etnikai Kisebbsé geké rt Közalapí tvány 2000, decemberé ben kisebbsé gekr l szóló fotókiállí tást rendez A kiállí táson a pályázati felhí vásra beküldött anyagokból ké szült
válogatás szerepel,
Az egyé ni, nyí lt pályázaton a l3 magyarországi nemzeti é s etnikai kisebbsé g elmú lt l0 é vé nekje,
lent s esemé nyeit, iellegzetes kultú ráját megörökí t fotóval lehet pályázni, PályáZhatnak: magán_
szemé lyek kizárólag saját ké szí té s é s tu]ajdonú , 18x24 cm-es. fekete-fehé r szí nes pozití v felvé telleL Egy pályázó legfeljebb 12 ké ppel pályázhat,
A páJyamunkákat adatJappal együtt 2000, szeptember 25,ig ke1l a Közalapí tvány cí mé re beküldeni. A pályázati felhí vás é s az adatlap beszerezhet a Közalapí tvány Budapest V ker,, Akadé mia u, 3,
ll, em, 240, sz, alatti irodáiában, ill, felbé lyegzett válaszborí té k e]]ené ben postai ú ton a l387 Buda,
pest ó2., Pf 2r, postací men, A felhí VáS é s az adatlap megta]álható a www.romapage,c3,hu
Internet-Cí men is.

A beé rkezett pályázati anyagokbói az országos kisebbsé gi önkormányzatok e] zs rizé se után
Korniss Pé ter fotóm vé sz válogatla ki azt a l20 ké pet, melyet a Vigadóban a Kisebbsé gek Nap|a alkalmából rendezett kiállí táson mutat be a Közalapí tvány. A legkiválóbb pályamunkák dí iakat kap_
nak
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