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Tisztelt Államtitkár Úr!

A Fiume Barátai Egyesület (horvátul: Prijatelji Grada Rijeke, olaszul: Amici di Fiume) nevében 
tisztelettel köszöntöm!

Szervezetünk 2016. december 29-én alakult Pécsett. Tagjai olyan elkötelezett egyetemi kutatók, 
köztisztviselők és üzletemberek, akik fontosnak tartják Magyarország történelmének mélyebb 
megértését: különösen a magyarság és a tenger kapcsolatát, az egykori nemzeti kikötőnk Fiume 
emlékezetének megőrzését. Fő célunk még a jelenben élő kevés számú, de annál aktívabb rijekai-
fiumei magyarság támogatása, az anyaországhoz való kapcsolódásának elősegítése.

Megalakulásunkkor személyesen jelen volt Gda. Vesna Haluga, a Horvát Köztársaság pécsi fő-
konzulja, valamint alapító tagként Signore Alessandro Regonachi, az Olasz Köztársaság Pécsi 
Alkonzulátusának meghatalmazottja.

2018. március 2-én sikeres Fiume Emléknapot szerveztünk Csurgón, a városi önkormányzat 
támogatásával, amelynek fővédnöke és vezérszónoka Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
volt.

Tisztában vagyunk vele, hogy Fiume- Rijeka kérdése ma sem mentes az indulatokról, amelyek 
mélyen a történelemben gyökereznek. Már a város elnevezése is vitákat generál, hiszen egy horvát 
csak Rijekát mond, a magyar és az olasz inkább csak Fiumét. Bonyolítja a helyzetet, hogy a jelenleg 
Rijekában élő horvátok közül kinőtte magát egy új politikai generáció, amely etalonként tekint az 
1920 és 1924 közötti időszakra, amikor is Fiume Szabadállamként (Stato Libero di Fiume) önálló 
kormányzattal és állami entitással rendelkezett. Ez a politikai erő a Lista za Rijeku, amely 10% -os 
arányban alkotja a rijekai képviselő- testületet és amely egyébként nagy tisztelettel tekint a 
magyarság Fiumét fejlesztő alkotó géniuszára.

Mégis hiszünk abban, hogy a magyar-horvát kiegyezés 150-ik évfordulóján van egy bizonyos 
minimum szint, konszenzusos pont az érintett nemzetek között, amely lehetővé teszi a kérdés 
tudományos-kulturális nota bene kisebbségi, nemzetpolitikai megközelítését.



Ezért „Fiume a folyamló város” címmel egy háromnyelvű, magyar-horvát-olasz honlap létesítését 
kezdeményeztük a Bethlen Gábor Alapnál. Pályázatunkat a bíráló bizottság támogatta, így 
folyamatban van honlapunk elkészítése.

A legmodernebb infokommunikációs technológiák alkalmazásával megvalósuló honlap bemutatását 
egy sajtótájékoztató keretében tervezzük. 

Ennek helyszíne: Kaposvár, a Somogy Megyei Önkormányzat kistanácsterme

 Időpontja: 2018. szeptember 14.(péntek) 10 óra.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Megtisztelő lenne, ha e számunkra jelentős eseményen személyesen jelen tudna lenni és a kormány 
képviseletében néhány szót szólni kezdeményezésünk létjogosultságáról, Fiume és a fiumei 
magyarság egykori és jelenkori értékéről.

Bármilyen felmerülő kérdésben személyesen állok rendelkezésére. 

Szíves támogatásában bízva,

Pécs, 2018. július 3.
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