
A Magyarországi Horvátok Napján, november 21-én, 
Barcson részt ve!  Sólyom László köztársasági elnök 
és Stjepan Mesic horvát államfő is. Sólyom László ki-
jelente! e, Mesic példát nyújt a Kárpát-medencében, 
mert tíz éves elnöksége ala!  támogatója volt a nem-
zetiségek ügyének és többször is eljö!  hazánkba, az 
i!  élő horvátok ünnepére. 

Magyarországon egyébként mintegy nyolcvan-
ezer horvát él, szétszórtan az országban, képvisele-
tüket 115 helyi kisebbségi önkormányzat látja el.

Stjepan Mesic horvát államfő kĳ elente! e, hogy 
Zágráb nem felejtkezik el a határon túl élő horvátok-
ról, alkotmányos köteleze! ségének tudatában segíti 
őket, nemzeti identitásuk, kultúrájuk és hagyomá-
nyaik megőrzésében. 

Hepp Mihály, a hazai horvátok országos önkor-
mányzatának elnöke hangsúlyozta, megtiszteltetés, 
hogy a két elnök egyben a rendezvény fővédnöke is. 
A hazai horvátok nem ülnek ölbe te!  kézzel és vár-
ják a támogatást, maguk is sok mindent megtesznek 
azért, hogy nyelvük, kultúrájuk, identitásuk meg-
maradjon. Jó példa erre a Pécse!  megújult, európai 
szintű Miroslav Krleza Iskolaközpont felépülése. To-
vábbiakban Hercegszántón kívánnak az iskola mellé 
diáko! hont is felépíteni. A regionális központokban 
kell kialakítani az együ! élés, a tanulás, a kulturá-
lódás feltételeit, így még Zala és Nyugat-Magyaror-
szág a fehér folt. Különösen fontos a fi atalokkal való 
törődés, hiszen ők jelentik a most végze!  munka 
folytatását. 2010-ben, ha ők is úgy akarják, országos 
i& úsági szervezet alakul meg a hazai horvátok köré-
ben. Hamarosan ülésezik a kormányközi horvát ma-

gyar vegyes bizo! ság, i!  is téma lesz a hercegszán-
tói fejlesztés, a pécsi Horvát Színház felújítása és a 
megújult August Senoa Klub működési feltételeinek 
biztosítása. 

A Horvát Napon 700 néző élvezhe! e a kultúrmű-
sort, és száz fele!  volt a résztvevők száma. Igazi ün-
nep volt, képeink tanúsága szerint is.

Stipan Balatinac és Branka Pavić Blažetin felvételei
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