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Započeo godišnji sastanak Središnjega odbora HSK u Zagrebu

Središnji odbor Hrvatskoga svjetskoga kongresa, međunarodne neprofitne, nevladine i
nestranačke organizacije svoj godišnji sastanak 5., 6. i 7. ožujka održava u Zagrebu. Prvoga dana
sastanak je održan u Hrvatskoj matici iseljenika a, uz vodstvo Kongresa, bili su nazočni i
pomoćnica ministrice vanjskih poslova i EI Mirjana Bohanec Vidović, Branko Barbić iz saborskoga
Odbora za iseljeništvo, ravnatelj inozemne pastve don Ante Kutleša i ravnateljica HMI Katarina
Fuček.
U trodnevnom zasjedanju Središnji odbor - predsjednik B. Mikšić, prvi tajnik J. A. Sovulj, drugi
tajnik F. Pavić, I. Curman, B. Marić, J. Gadze, S. Asić, J. Strika, Z. Lešić - će donijeti zaključke koji
će odrediti njegov rad u idućem razdoblju. Važno je spomenuti kako je Kongres osnovan 1993.
godine kako bi povezao hrvatske izvandomovinske udruge i ustanove u cilju snažnijega djelovanja,
promocije i zastupanja hrvatskih interesa u svijetu. Nacionalni kongresi HSK djeluju unutar
pojedinih država i putem šest radnih odbora, i to: za humanitarne djelatnosti, obnovu i ulaganje,
kulturu, šport, školstvo i veze s domovinom, promidžbu i informiranje, povratak i iseljeništvo te
odbor za mladež.
Ova organizacija vrlo uspješno djeluje među 4,5 milijuna Hrvata i ljudi hrvatskoga podrijetla na
svim kontinentima. Izdaje svoje glasilo Congress i ima internetsku stranicu na adresi
www.crowc.org. Predsjednik joj je uspješni poslovni čovjek Boris Mikšić, Zagrepčanin s američkom
adresom i ulagač u nove poslove u Hrvatskoj. HSK, uz Domovinsko sjedište u Zagrebu koje vodi
novinarka Željka Lešić, ima i svoga UN predstavnika u NY, prof. dr. Maria Viscovicha. Kongres je
tako nedavno izdao, uz druge zanimljive publikacije, i «Adresar hrvatskih udruga u svijetu»
proširujući svoju misiju i na područje izdavaštva. HSK je organizator Svjetskih igara u Zadru 2006.
koje su u domovinu dovele mnogo mladih ljudi koji vole šport, ali i koji će se nastaviti družiti i
povezivati u svojim domicilnim zemljama. Ukratko, predsjednik Mikšić vidi budućnost Kongresa u
većem političkom angažmanu, promicanju ulaganja i značajnijem udjelu u prepoznavanju
iseljeništva kao «zlatnoga rudnika» mnogih neiskorištenih i domovini vrijednih potencijala.

Započelo je «Lijepom našom» u izvedbi
operne pjevačice Barbare Othman …

… pred brojnim uzvanicima u velikoj
dvorani HMI.

Kratku najavu trodnevnog zasjedanja
Središnjeg odbora HSK izložio je prvi
tajnik J. A. Sovulj …

… a riječi dobrodošlice uputila im je
Katarina Fuček, ravnateljica HMI.

Mirjana Bohanec Vidović, pomoćnica
ministrice MVPEI prilikom pozdravnog
slova

Članovi Središnjega odbora Hrvatskoga
svjetskoga kongresa …

… kojima se obratio i don Ante Kutleša,
ravnatelj inozemne pastve.

Početak godišnjeg sastanka Središnjeg
odbora HSK uveličao je nastupom i ženski
vokalni sastav «Koralde» pod ravnanjem
Ranka Belića

