Rijeka, 8. lipnja 2020. godine
MEDIJIMA
- SVIMA-

PRIOPĆENJE GRADONAČELNIKA RIJEKE VOJKA OBERSNELA POVODOM
FACEBOOK OBJAVE MAĐARSKOG PREMIJERA VIKTORA ORBANA

Poštovani,
u nastavku dostavljam reagiranje gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela na
Facebook objavu mađarskog premijera Viktora Orbana na kojoj je i ploča s natpisom
na mađarskom jeziku “Rijeka - mađarsko more”.
Nisam mislio da ću to morati posebno napominjati u 21. stoljeću, ali ipak
moram. Dakle, riječko more nije mađarsko i Rijeka ne pripada Mađarskoj. Rijeka je
bila i ostat će hrvatski grad. Na žalost, očito na to moram podsjetiti i mađarskog
premijera Viktora Orbana koji je, nakon što je pao na zemljopisu i kartama, sada pao
i ispit iz povijesti.
Povijest Rijeke pod Ugarskom vlašću kompleksna je kao uostalom cijela
povijest Rijeke tijekom koje su ovaj grad svojatale i svojim proglašavale brojne
carevine, kraljevine i države. I dok neki, kao mađarski premijer, selektivnim
tumačenjem povijesti žele samo uzburkati nacionalističke tlapnje o vlastitoj veličini,
Rijeka je davno naučila i odlučila da će tu burnu i nimalo laganu povijest pretvoriti u
svoju najveću vrijednost. Nismo tu povijest ni krojili niti prekrajali nego ju prihvatili kao
svoju, riječku, poštujući sve ljude koji su doprinjeli napretku grada bez obzira na
njihovu nacionalnost.
Ugarsku vladavinu u Rijeci danas zato na pamtimo samo kroz „Riječku krpicu“
nego ju prvenstveno promatramo kroz ostavštinu u arhitekturi Rijeke, kroz činjenicu
da dio riječkog lukobrana nosi ime Gábora Barossa kao i u svjetlu razgovora o
budućem uvođenju novih predmeta o mađarskoj povijesti, kulturi i jeziku na
Sveučilište u Rijeci.
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Rijeka je danas moderan, europski, multikulturalni grad, Luka različitosti u
kojem je upravo kulturno nasljeđe brojnih manjinskih naroda, pa i Mađara koji ovdje
žive i rade, postalo jedna od glavnih okosnica projekta Rijeke - Europske prijestolnice
kulture. Mi smo u Rijeci okrenuti budućnosti, ali nećemo dozvoliti da nam netko
nanovo i za svoj račun pokušava krojiti povijest, rekao je gradonačelnik Rijeke Vojko
Obersnel,
Unaprijed zahvaljujem na objavi i srdačno vas pozdravljam
Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar
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