Avatóünnepség a Nagymező utcában
Tíz éves a Croatica

Szeptember 30-án ünnepre gyülekeztünk a budapesti Nagymező utcában. A Croatica Nonproﬁt
K# . felújíto$ székházát ava$ák. Népviseletbe
öltöztek a budapesti Horvát Általános Iskola és
Gimnázium tanulói, jelképes kulcsot kapo$ az intézmény igazgatója Navracsics Tibor miniszterelnök-helye$estől, aki az ünnepség után elbeszélgete$ a jelenlévőkkel.

gondok megoldásában. Szeretnénk a magyarországi
horvátok meghatározó intézményévé válni egy igazi Horvát Házzá, ahol nemcsak a budapesti horvátok,
hanem az összes magyarországi és anyaországi horvát, aki betér hozzánk, jól érzi magát. Ehhez kérem a
Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság segítségét, hiszen céljainkat csak támogatásukkal tudjuk
megvalósítani.

Az érkezőket, majd az ünnepet is Horváth Csaba
igazgató köszöntö"e:
A Croatica Nonproﬁt K". idén ünnepli tíz éves
fennállását. Megalakulásunkkor a régi központunk
egy felújíto#, de teljesen üres, bútorok és eszközök
nélküli Országos Horvát Önkormányzati tulajdonban levő iroda volt. Ma büszkén számolhatok be
arról, hogy a K". sok egyéb kiadvány melle# közel
nyolcvan kisebbségi tankönyv gazdája és saját digitális nyomdával rendelkezik. Elindíto#uk az első
kisebbségi internetes rádiót, ebből alakíto#uk ki a
hangstúdiónkat, ahol saját kivitelezésben készítünk
felvételeket és gyártunk CD-ket, videókat.
A mai ünnepségünk is élőben látható az interneten, ugyanúgy, mint az Országos Horvát Önkormányzat minden közgyűlése. Nyomdánkban készül horvát hetilapunk, a Hrvatski glasnik melle#
a német kisebbség heti lapja, a Neue Zeitung s a
BARÁTSÁG kulturális és közéleti folyóirat is. A régi
épületet kinő#ük, most új székházat avatunk, és az
a feladatunk, hogy megtöltsük tartalommal. Köszönöm Hepp Mihály elnök úrnak a támogatást, mert
az ő lelkesedése, kitartása kelle# ahhoz, hogy ma i#
ünnepelhessünk.
Külön köszönöm munkatársaimnak a közreműködést, számos válságos időszakban segíte#ek a

Navracsics Tibor, miniszterelnök-helye"es, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezetője:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megtisztelőnek tartom az Önök meghívását,
örömmel jö#em el.
Azt szokták mondani, hogy egy nemzethez, vagy
egy nemzetiségi közösséghez tartozni, az mindennapos népszavazás. Úgy gondolom, hogy ez nem csak
a lojalitásra, hanem a kreativitásra is vonatkozik.
Egy nemzetiségi közösség a többségi társadalomban
ugyanis csak akkor tudja megőrizni önazonosságát,
ha rendkívül kreatív, minden nap új megoldásokat
keres és talál saját létének megújítására. A nemzetiségi törvény hatályba lépése után a magyarországi
horvátok voltak az elsők, akik a gyakorlatban is léptek, hogy tartalommal töltsék meg a kulturális autonómiát, amikor saját működtetésre átve#ék a hercegszántói Általános Iskolát. Míg a többi közösség
óvatosan ﬁgyelte az igyekezetüket, a magyarországi
horvátság újra és újra próbálkozo#, hogyan is lehet a
hazánkban élő horvátok számára gazdagabbá tenni
a mindennapokat. Erről tanúskodik a már tíz éves
Croatica megalapítása és mindmáig történő működtetése is. Ez a kiadó intézményi létéből adódóan
vázat ad a magyarországi horvátságnak, amely ennek jegyében a média minden lehetőségét kimeríti:
megújíto#a és rendszeresen megjelenteti hetilapját,
a Hrvatski glasnikot, elindíto#a – és remélem, csak
ideiglenesen szünetelteti – a Pogledi című magazint,
amely társadalomtudománnyal és irodalommal foglalkozik, a Croatica rádió révén pedig egy egészen
újszerű eszközzel szerepel a magyar médiapale#án.
A magyarországi horvátok nemcsak kreatívak,
de a hivatásos diplomaták melle# amatőr nagykövetei is a horvát nemzetnek. A hétköznapi életben
a magyarországi horvátok közösségei gazdagítják
és alakítják a horvát nemzetről kialakíto# képet.
És hogy jól végzik munkájukat, annak bizonyítéka,
hogy Magyarországon a szomszédos nemzetek közül a horvátok a legnépszerűbbek. A most megnyíló
Horvát Kulturális Központ ilyen értelemben nagykövetség is.
További sikeres munkát kívánok Önöknek!
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Želimir Janjić, államtitkár Horvátországból:
Tisztelt Miniszterelnök-helye#es úr,
Igazgató úr, Elnök úr, Nagykövet úr!
Hölgyeim és Uraim!
Különös örömmel tölt el minket, hogy
Horvátország államiságának megteremtése óta a magyar–horvát kapcsolatokat
mindig a jószomszédi viszony jellemezte.
Az államfőink is több alkalommal hangsúlyozták a stratégiai partnerség fontosságát. Ez pedig elsősorban gazdasági,
kulturális és kisebbségvédelmi területen
valósul meg.
Teljes támogatásunkról biztosítjuk a
Croatica Kiadó tevékenységét, mely elsősorban a magyarországi horvát közösség
identitásának, kultúrájának, nyelvének
megőrzésére irányul. Egészen biztos vagyok abban, hogy ez az új tér új lendületet is fog
adni az Önök oktatási, kulturális, tudományos tevékenységének. Köszönetet mondok a Horvát Kisebbségi Önkormányzatnak, a Magyarországi Horvátok Szövetségének s valamennyi munkatársuknak,
hogy segíte#ék az intézmény létrejö#ét.
A mai avató ünnepség nagyon értékes és igen komoly lépés.
Az elkövetkezendő hónapokban folytatódik minden: találkoznak az állam-, és miniszterelnökök s
egyéb magas szintű találkozókra is sor kerül majd.
Kapcsolataink tehát tovább erősödnek.
Még egyszer köszöntöm Önöket és további jó
munkát kívánok!
Hepp Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat
elnöke:
Miniszterelnök-helye#es úr, Excellenciák, Államtitkár urak, Igazgatóasszony, Főigazgató úr!
Hölgyeim és Uraim!
Megtiszteltetés számomra, hogy az Országos
Horvát Önkormányzat nevében ezen jeles alkalomból köszönthetem Önöket, amikor átadásra kerül a Magyarországi horvátok
„Croatica” Információs, Kiadói és Kulturális Központjának új épülete. Meggyőződésünk, hogy minden kisebbség annyit ér,
amennyire becsüli magát, s ezért akar és
tud is tenni, mivel fennmaradni csak az
fog, aki megteremti saját kulturális autonómiáját, létrehozza annak intézményi
há#erét.
Mi, magyarországi horvátok, elsők voltunk, amikor tíz évvel ezelő# intézményfenntartói szerepet vállaltunk és átve#ük a
hercegszántói Horvát Általános Iskolát, amely
három éve a települési iskola szerepét is
betölti. Idén elkezdtük a diáko#hon építését, melyet Uniós források és a Magyar és
Horvát Kormányok támogatásával jövőre
szeretnénk átadni.

A Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, a
Pag-szigeti „Zavicaj” Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő központja, a Pécsi August Senoa
Horvát Klub és a Magyarországi Horvátok Keresztény
Gyűjteménye is azt bizonyítja, hogy a magyarországi horvátoknak van jövőjük. Rövid és hosszú távú
fejlesztési koncepciónk világosan mutatja, hogy a
magyarországi horvátok megfelelnek az új kihívásoknak. Képesek vagyunk tenni annak érdekében,
hogy gazdagítsuk országunkat és anyaországunk
is büszke legyen ránk. I# most nem említem azokat
az intézményeket, amelyeknek nem mi vagyunk a
fenntartói, de köztudo#, hogy van Horvát Színházunk, rádió- és tévéprogramunk. Működnek civil
szervezeteink, népművészeti együ#eseink és természetesen kisebbségi önkormányzataink is.
Megragadom az alkalmat és a magyarországi
horvát közösség nevében megköszönöm mindazt a
támogatást, melyet a két országtól kaptunk, s amelyre a továbbiakban is számítunk.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
- vy Bajtai László felvételei
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