Kitüntették Gordan Grlić Radmant
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Gordan Grlić Radman, a Horvát Köztársaság távozó
budapesti nagykövete számára – a horvát-magyar
kapcsolatok ápolását, a két nemzet közötti párbeszéd és
barátság erősítését szolgáló tevékenysége, példaértékű
kezdeményezései elismeréseként – Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta.

A kitüntetést a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős
államtitkára, Íjgyártó István adta át. Az államtitkár
az eseményen elmondta, hogy Magyar- és Horvátországnak természetes szövetségesnek kell lennie. A
magyar-horvát kapcsolat – tette hozzá – megkérdőjelezhetetlen alapja a magyar külpolitikának, Horvátország az egyik legjelentősebb szomszédunk,
diplomáciai, gazdasági és tudományos szempontból
egyaránt. Gordan Grlić Radman nagyköveti miszszióját Magyar József, Magyarország zágrábi nagykövete méltatta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a
távozó diplomata a Horvát Köztársaság budapesti
nagyköveteként mindvégig elkötelezett volt a kétoldalú kapcsolatok javítása, a két nép barátságának
erősítése iránt. Kezdeményező szerepet játszott a két
állam közötti párbeszéd elősegítésében. Magyarország megismerése iránti személyes elkötelezettségét
tanúsítja, hogy nagyköveti megbízása elejétől szorgalmasan tanulta a magyar nyelvet, és a Magyarul
Gordan Grlić Radman 1958-ban született a bosznia-hercegovinai Prisojében. Tanulmányait Zágrábban végezte.
1982-ben agrárközgazdász diplomát szerzett. A ’90-es
évek elején a horvát kormány menekültekkel foglalkozó irodájának munkatársa volt, majd diplomáciai pályára lépett. Először Genfben és Szófiában teljesített külszolgálatot. 1996-1997 között Horvátország budapesti
nagykövetségének első munkatársa volt. Ezt követően
nagyköveti rangban a külügyminisztérium közigazgatási
államtitkára lett, majd a közép-európai régióval foglalkozó területet vezette. Részt vett a Horvátország EU-csatlakozását előkészítő energiaügyi, külpolitikai és biztonságpolitikai munkacsoport munkájában. A horvát Atlanti
Tanács igazgatósági tagja, NATO-ügyekben a testület
összekötője az Egyesült Államok zágrábi nagykövetségével. 2012. október 26-tól a Horvát Köztársaság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete Magyarországon. 2011től a budapesti székhelyű Duna Bizottságban képviselte
Horvátországot, egyben e testület titkári feladatait is ellátta. 2017 júniusában Horvátország állandó képviselőjeként a Duna Bizottság soros elnökévé választották.
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Beszélő Nagykövetek Klubja aktív tagjává vált. Politikai, gazdasági és kulturális területen egyaránt a kétoldalú kapcsolatok elmélyítésére törekedett, célja a
bizalom erősítése volt – tette hozzá Magyar József.
Gordan Grlić Radman magyar nyelven elmondott
beszédében kiemelte, hogy a kitüntetéssel Magyarország nem csak őt és családját tiszteli meg, hanem
hazáját, a Horvát Köztársaságot is. Csaknem ötéves
magyarországi tartózkodása alatt – fejtette ki – a
két szomszédos és baráti ország kapcsolatainak és
együttműködésének az erősítésére törekedett, szem
előtt tartva a két ország történelmét és az összefűző
rokoni szálakat. Hangsúlyozta, hogy ezek a körülmények nagyban megkönnyítették nagyköveti
munkáját, hiszen – mint mondta – „többek vagyunk
egymás számára egyszerű szomszédoknál”. Olvasóink
is többször láthatták őt a magyarországi horvátok
életéről, kulturális rendezvényeiről szóló beszámolókban az elmúlt években, hiszen rendszeresen jelen
volt és tevékenyen részt vett munkájukban.
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