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Szlováfr Köztársaság

szlovák köztársasdgi elnök é s felesé ge a hazaí szlovdkoknál

elnöke Rudolf

Scrlí srer március 2l. é s 23, között
Cöncz Árpád meghí vására felesé ge,
Irena asszony társaságában, nagyszámú küldöttsé g é lé nkö|csönösen törté nelminek min sí tett hivatalos látogatásra é rkezett Magyarországra, Rudoil Schuster vendé glátó,
ián, a magyar köztársasági elnökön

kí vül megbeszé lé stfolytatott or,

bán Viktor kormányf vel, Áder |ánossal, az Országgy lé s elnöké vel,
Martonui ]ános külügyminiszterrel,
a Mag|jar szocialista Párt é s a Szabad
Demokraták szövetsé aé neh vezet ivel,
Demszkq Cáborral, Budapest f pol-

gármesteré vel, a roma kisebbsé g, s
Rudo|í Schustet ellátogatott az orságos Szlovák Önkormányzat budapesti
nem utolsó sorban a hazai szlovákság
szé kházába. A ké pen Fuzik lános é s a szlovák államf
ké pvisel vel- A ké t köztársasági elnök 1elenlé té ben Milan Ftáinik szlovák é s Pokorni Zolmutatnaft az equütté lé sr " - fogalmazott Rudolf Schuster,
A szlovák gimnáziumi látogatáson Göncz Árpád arra
tán magyar oktatási miniszter aláí rta a diplomák köl-

csönös elismeré sé r l szóló kormáryközi egqezmé nyt. Rudolf Schuster a budapesti Szlovák KulturáIis Inté zetben
megnyitotta |ozef Fabini fest m Vé sZ kiállí tását, megkoszorú zta a Maguar H sök emlókmí í vé ta H sök teré n,
ré szt vett a Maguar-szl,váft 7azdasági í órum megnyitóián,
látogatást tett az orszdgls Szlovák ÓnkormdngzatnáI é s
nagysiker beszé det mondott a maqqar parlament plendis ülé sé n, amelyet a szlovák-magyar törté nelmi megbé ké lé sgondolatával (magyarul) í gy feiezett be,,Kí vá,
nom, hogy a követhezí óvezred, a szlováfr é s a magyar né p szí -

biztatta vendé glátóit, hogy

leqqeneft büszhé ft azokra az
seikre, ahik jó 25o óve teleped,tek le itt é s virágzó kultú rát te-

remtettek- Pe.senua Edit iskolaigazgató annak a ielent sé gé thangsú lyozta, hogy ebb l a szül k, nagyszül k
nyelvé nek meg rzé sé re nevel iskolából kerülnek ki a
1öv szlovák é rtelmisé giiei, ,,A mai rnaggarorszigi szlovák
diákoft jöv6lé t az dönti eI, hogy a hatdrok elválasztláft-e Szlová,
kiát MaquarorszáqtóI, a kisebbsóqi joqok kiteljesednek-e, s hog14

az esé lyegqenlí sé g megteremt dih,e"

-

fogalmazott az igaz-

mára a bé kessé g, a barátság, a jószomszé di viszony é s a köIcsö,
nös megbecsülé s é vezrede legqen

_"

A tárgyalások napirendjé n a

kót ország inteqrációs td-

rekvé sei mellelt

els sorban a hisebbsé geh helyzete é s a regionális eqyüttm ftödls ké rdé sei szerepeltek. A ké toldalú

kapcsolatokról szólva Rudolf Schuster leszógezte:
Szlováhia maximálisan tdmoqatia a jószomszé di kapcsolatok
fejl dé sót. Yé lemé nye szerint a kapcsolatoknak soha
nem volt mé g olyan perspektí vája, mint most, Elisme,
ré ssel szólt arról, hogy Magyarországon törvé ny í rja
el a kisebbsé geft parlawenti ké pviseleté t é s remé nyé t fejezte ki, hogy ez a gyakorlatban is meg fog valósulni,
A szlovák államf Göncz Árpád társaságában a dé lalföldi szlovákság szellemi központjában, Bé hé scsabán
tett látogatást, ahol arra ké rte a szlovákság ké pvisel it, hogy bátran forduljanak seqí tsé gé rtgondlaik megoldására
Szlováftiához- A városházi találkozón Pdl ]ános polgármester táIsaságában a szlovák elnök elmondta, nem
számí tottak oIyan meleg fogadtatásra, amely a vasú tállomástól a városon át Vé gigkí sé rte ket ú tjukon,
Bé ké scsabán,í öldiiei, s í eq ió emberek é lneh, akih pé ldát

Góncz t{rpád Pec§enya Edlt tskolatgazgátó társaságában

Bé ké scsabán
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A hölgydelegáció Pllls§zántóra ts ellátogatott, ahol sz nyt
|ózsef polgármester kalauzolta ket a közsé gben

Rudolf schusteí t a bé ké scsabai szlovák iskola dlákiat ts
nagy örömmel fogadták

A ptllsszántól óvodások é s nyugdí iasok mí í sorral
kedveskedtek a vendé geknek
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lrena schusterová é s Göncz zsuzsanna a budapestl sz|ovák
iskolában

gatón , A ké t köztársasági elnök
felkereste a Szlováh tálházat, megtekintette azt aZ é pületet, ahol a tervek szerint megnyitia kapuit a szlovák konzulátus, a szl1vák Kultú ra Há,
zában pedig találkozott a ré qió szlováft önhormánqzati szerveinek é s civil
szenezeteineh ké pvisel vel, akik egyebek közt a tóthlmlósi szllvák iskola felú jí tásához, a bé ké scsabaiSzlovdfr
kutatóinté zet m ködteté sé hez, a helyi szlovák lapkiadás, valamint a
té vé zé s-rádiózás fenntartásához
ké rtek segí tsé get,

A ké t köztársasági elnök é s kí sé rete Bé ké scsabáról Miskolcra látogatott, ahol ré szt vett a kassa-Miskolt
regionáIis Eqqüttm ködé si Fórumon. A
ké toldalú gazdasági kapcsolatok
fejleszté sé nek ké rdé se é s az áruforgalom b ví té se ugyanis szinté n

kiemelt hangsú llyal szerepelt

Rr,r-

dOIí Schuster magyarországi program jaiban,

A szlovák é s a magyar államf
felesé ge lrena Schusterová é s Ciincz
Zsuzsanna a SzIOvák Köztdrsaság magqarországi naouhöveté nek felesé ge
Drahom í ra Marku§ov á társas ágában
a látogatás során külön hölgqproqramon is ré szl Vett. A Vendé geket Pilisszántón Sz ryi ]ózsef polgármester
é s felesé ge, valamint Mali László,
helyi szlovák aktivista é s helytörté né sz fogadta. A hölgyde|egáció Árvn Vince atyával templomlátogatáSon Vett ré szt, megtekintette

dZ óyo-

dások ftótnlJelv m slrát, valamint találkozott aZ ld sek Klubjánaft é s a he,
lqi pávakiir tagjaival.

Budapesten a hölgyek dí szebé d

ulán

a

Semmelwpis
e]Iátogattak
Eguetem ll. számú Qqermekhlinika Kar-

ahol dr, Feí pip
György igazgató fogadta ket,
Másnap a hölgydelegáció elsé tált
a Halászbástuához, megtekintette a

di\lóqiai oszldludra,

Mátuás templlm\t, maid látogatást
telt a szllvák Tanftási Naelv Általános lshoüiban é s cimnáziumban. A delegációt CsörqöI lstvánné igazgatón fogadta, aki kollé gáival együtt
bemutatta aZ inté Zmé n}t.A Vendé gek a tanulók ünnepi m sora után

bepillantást nyerhettek a taní tási
órákba, elbeszé lgettek a gyerekekkel é s a pedagógusokkal,
Fuhl lmí e

ptllanatfelvé telek a bé ké scsábal szlovák kultú ra Házából, ahol a ,,Boleráz"
szlovák citerazenekar is bemutatkozott
Fühl lmre felvé telei
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