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Tisztelt Ügyvezető igazgató úr! 

 

A pristinai nagykövetség rendkívüli évet zárt 2019. december 31-én. A Nyugat-Balkán felé 

irányuló kiemelt kormányzati figyelemnek köszönhetően a tavalyi évben lehetőséget kaptunk a 

Magyar Kulturális Évad elnevezésű rendezvénysorozat megszervezésére, amelynek keretében 

szimfonikus zenekari koncertre, jazz koncertekre, magyar mozifilmek vetítésére, fotókiállításra, 

konferenciára és könyvbemutatóra, illetve szoboravatásra is sort került az ősz folyamán. A 

rendezvénysorozatot a Kerekes Band rock koncertje zárta december 12-én. 

 

A nagykövetség 2019. évi nemzeti ünnepi fogadását, szintén a kulturális évad keretein belül, az 

„Édes Követek” gasztrodiplomáciai program tette még különlegesebbé. A fogadásnak a 

koszovói főváros legelegánsabb szállodája, a Swiss Diamond Hotel adott otthont, amely 

századelőt idéző stílusával tökéletes helyszínt biztosított a fogadással egyidőben megrendezett 

gasztrodiplomáciai bemutatónak és cukrászati kortörténeti kiállításnak. A kiállításon bemutatott 

sütemények közül négyet, a „Dobostortát”, a „Zserbót”, a „Rigójancsit” és a „Rákóczi túróst” 

magyar cukrászok készítették el a vendégek számára. A fogadáson részt vett Ramush Haradinaj 

miniszterelnök, aki facebook posztban is gratulált az ünnephez és méltatta Magyarország 

Koszovónak nyújtott támogatását. Az amerikai nagykövet mellett a fogadáson részt vett szinte 

az összes európai nagykövet, politikusok, egyházi személyiségek, üzletemberek és a tudományos 

élet képviselői is. 

 

A fogadást tizenhét magyar cég, köztük az Ön cége szponzorálta, lehetővé téve a mintegy 150 

meghívott vendégnek kínált ínyencségek további bővítését libamájjal, sajtokkal, borokkal, 

kézműves sörökkel, pálinkákkal. A vendégek elragadtatással nyilatkoztak a magyar 

süteményekről, amelyek ízvilágát kiegészítette a hozzá kínált tokaji bor. A búcsúajándékban a 

jelenlevők hazavihették a sütemények receptjét is, hogy a bátrabbak otthon kísérletezhessenek a 

magyar édességek elkészítésével. 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önnek, hogy támogatóként szerepelt a nagykövetség 

rendezvényein, amelyekről a számos visszajelzés alapján állíthatjuk, hogy 2019 év folyamán 

kiemelt figyelmet biztosítottak Koszovóban Magyarország számára. A kormányzati szándék 

megvalósulását, különösen a Nyugat-Balkánon, kifejezetten támogatja az üzleti szféra 

szponzorként való megjelenése, mivel a fogadó ország és egyéb partnereink felé Magyarország 

gazdasági súlya megerősödésének üzenetét közvetíti. Koszovó vonatkozásában ennek kézzel 

fogható bizonyítéka az évről-évre növekvő export forgalom, amely idén is meg fogja közelíteni 

a 30%-ot, ezzel meghaladva a 60 millió € összeget. 
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Még egyszer köszönöm Önnek, hogy megtisztelt minket a bizalmával és egyúttal engedje meg, 

hogy ezúton kívánjak Önnek sikeres, boldog Új Évet! 

 

Pristina, 2020. január 15. 

 

 

 
(dr. Márkusz László) 

 

 

 
Ramush Haradinaj miniszterelnök érkezése 
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dr. Márkusz László nagykövet ünnepi beszéde 

 
Az ünnepi beszéd az ügyvivő miniszterelnökkel, a cseh, német és amerikai nagykövetekkel 
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A fogadás 

 
Az „Édes Követek” kiállítás 
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A magyar cukrászok és süteményeik 

 
dr. Márkusz László nagykövet és Szabó Krisztina Kga a tizenhét magyar szponzor óriás molinója előtt 


