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Répás Zsuzsanna Kanadában: „minden magyar számít” 

A magyar kormány minden magyarra számít, minden magyart számon tart, bárhol is él a 
világban, és szeretne abban segíteni, hogy megélhesse a magyarsághoz való tartozását - 
mondta Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki szombaton 
Ottawában részt vett a nemzeti összetartozás napi ünnepségen. A helyettes államtitkár 
nyilatkozatában kiemelte: az egységes magyar nemzetnek részei a nemcsak a 
Magyarországon és a Kárpát-medencében élő, hanem a szerte a világban szétszórtan élő 
magyarok is. Ők is szeretnék megélni az összetartozástudatot, és nagyon fontos a 
számukra is, hogy ápolják a kapcsolatot Magyarországgal, valamint hogy ápolják a magyar 
kultúrát. Répás Zsuzsanna tiszteletre méltónak nevezte azt a tevékenységet, amit a kinti 
magyar szervezetek végeznek, mert sok ezer kilométerre az anyaországtól nehezebb 
megőrizni a magyarsághoz való tartozást és nehezebb fenntartani a kötődést. Az ünnepség 
után Répás Zsuzsanna külön megbeszélést folytatott az ottani magyar szervezetek, többek 
között az ottawai Magyar Ház és a Kanadai Magyar Országos Szövetség vezetőjével. A 
helyettes államtitkár örömét fejezte ki, hogy létrejött egy országos ernyőszervezet, amely 
számos magyar tömörülés munkáját fogja össze. Reményének adott hangot, hogy ezáltal 
tevékenységük jóval hatékonyabb lesz, és jobban együtt tudnak működni a magyar 
identitás ápolásában, az oktatás és különböző rendezvények megszervezésében. A magyar 
kormány arra törekszik, hogy támogassa a diaszpóra szervezeteit és az ott működő 
egyházakat abban a munkában, amelyet a magyar identitás és a magyarsághoz tartozás 
megőrzésében és továbbörökítésében végeznek. Répás Zsuzsanna erről Torontóban 
beszélt, ahol a Torontói Református Diaszpóra Konferencián előadást tartott a Magyar 
Diaszpóra Tanács és az egyházak együttműködése címmel. A nemzetpolitikai helyettes 
államtitkár elmondta: a magyar kormány számára kiemelten fontos az egyházakkal való 
kapcsolattartás. Hozzátette: a diaszpórában élő magyarság megmaradásában a 
legfontosabb szerepet az egyházak játsszák. Hangsúlyozta: amikor létrehozták a diaszpóra 
tanácsot, akkor azon belül külön szekciót alakítottak kifejezetten az egyházakkal és a 
cserkészekkel való foglalkozás céljára. Répás Zsuzsanna kitért arra, hogy idén létrehozták 
a Kőrösi Csoma Sándor-programot, amelynek keretében 47 ösztöndíjas érkezett a 
diaszpóra különböző szervezeteihez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ösztöndíjasok 
zökkenőmentesen tudtak beilleszkedni az ottani egyházak és a magyar szervezetek életébe. 
Répás Zsuzsanna állampolgársági eskütételen is részt vett programjai során, Ottawában 
tizenketten tettek esküt. Megjegyezte: Kanadában egyre többen érdeklődnek, és kérik vagy 
visszakérik a magyar állampolgárságot. Ez azért is fontos, mert itt nemcsak olyan 
magyarok élnek, akik Magyarországról származtak el, hanem olyanok is, akik a környező 
országokból. A helyettes államtitkár kanadai látogatása vasárnap Montreálban zárult, ahol 
az ottani magyar szervezetekkel és a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasával 
találkozott, valamint részt vesz a Hősök Napjához kapcsolódó ünnepségen. 

 

Törvénytervezetet nyújt be az RMDSZ Székelyföld autonómiájáról 

Törvénytervezetet nyújt be az RMDSZ a Székelyföld területi autonómiájáról - jelentette ki 

szombaton az RMDSZ csíkszeredai kongresszusát záró sajtótájékoztatón Kelemen Hunor. 

Az RMDSZ elnöke szerint a következő időszakban ez lesz az egyik nagy feladata a 
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szövetségnek. Székelyföld közjogi státusának rendezése a kongresszus által elfogadott 

egyik dokumentumban is szerepel. A kongresszus kinyilvánította, fontosnak tartja 

„Székelyföld jövőbeni közjogi státusának az eddigi tervezeteknél részletesebb kidolgozását 

és mielőbbi parlamenti elfogadását, az ezzel kapcsolatos szakpolitikai kérdések rögzítését, 

a térségben élő román közösségek komfortérzetét biztosító törvényes feltételek 

kialakítását”. Az RMDSZ kongresszusa dokumentumot fogadott el a küszöbönálló 

alkotmánymódosítási törekvésekről. Kérte, államalkotó tényezőkként ismerje el az 

alaptörvény a nemzeti kisebbségeket, biztosítsa a nemzeti, közösségi szimbólumok 

használatát. Javasolta, hogy a román nyelv mellett a nemzeti kisebbségek nyelvét is 

hivatalos nyelvként lehessen használni egyes régiókban. Egy másik dokumentumban a 

régiósítás kérdésében foglalt állást a szervezet. Ebben megerősítette, szükségtelennek 

tartja egy újabb, regionális közigazgatási szint bevezetését. A fejlesztési régiók tekintetében 

viszont fenntartotta az RMDSZ 16 régiós felosztást tartalmazó, 2009-ben benyújtott 

törvénykezdeményezését. Jelenleg nyolc fejlesztési régió van. Az Erősödő szórványt, 

összetartó magyar közösségeket! című dokumentumban azt a célt is megfogalmazta a 

kongresszus, hogy a székely-szórvány közösségi kapcsolatokat a magyarországi 

testvértelepülések és testvérmegyék bevonásával bővítsék ki. Önálló dokumentumban 

foglalták össze az RMDSZ törekvését, hogy az európai polgári kezdeményezés eszközével 

késztesse az Európai Uniót egy átfogó kisebbségi keretszabályozás elfogadására. Az utóbbi 

dokumentumot bemutató Borbély László alelnök felkérte a romániai magyar 

szervezeteket, hogy csatlakozzanak az RMDSZ és európai partnerei kezdeményezéséhez. A 

kongresszus dokumentumban utasította el a magyar közösséget ért sorozatos 

támadásokat, és kijelentette: minden demokratikus eszközzel kiáll a jogalap nélkül 

meghurcolt felelős tisztségviselői mellett. A kongresszus módosította az RMDSZ 

programját és alapszabályát. Elfogadta, hogy nőtagozat jöjjön létre a szövetségen belül, és 

ideológiai ismérvek szerint korlátozta platformjai számát. 

 

Kelemen Hunor: az autonómia ügye nem lehet fegyver a belső 
csatározásokban 

Az RMDSZ-nek meg kell teremtenie mind a területi, mind a kulturális autonómia jogi 

kereteit, ennek érdekében a magyar politikai tényezőknek meg kell állapodniuk, hogy 

csatározásaikban az autonómia ügyét nem használják fegyverként - hangoztatta Kelemen 

Hunor elnöki beszámolójában. Olyan hallgatólagos vagy írásos megállapodást kellene 

kötni, amelyet mindenki elfogad, „mert a legtöbb kárt akkor tudjuk okozni egymásnak, és 

különösen a mi közös ügyünknek, ha azt a látszatot keltjük, hogy vannak igazi 

autonómiaharcosok és vannak olyanok, akik ezzel szemben állnak” - mondta az RMDSZ 

elnöke. Fontosnak nevezte, hogy egy eddigieknél részletesebb tervezetet terjesszenek a 

parlament elé a Székelyföld státusáról. Rámutatott: az RMDSZ-nek partnereket kell 

keresnie a román társadalomban, az európai példákra és az 1918-as gyulafehérvári román 

nemzetgyűlés ígéreteire hivatkozva. Kijelentette: Románia alkotmányának módosítása 

nem kényszer, hanem lehetőség arra, hogy Románia leszámoljon a nemzetállam 19. 
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századi fogalmával, és a nemzeti közösségek államává lépjen elő. „Olyan alkotmányt 

akarunk, amely végre államalkotó tényezőként ismeri el a nemzeti kisebbségeket, amely 

szabad használatot biztosít nemzeti szimbólumainknak, és amely megteremti a közösségi 

autonómia lehetőségét. Szorgalmazzuk továbbá, hogy a hivatalos román nyelv mellett 

regionálisan a kisebbségek nyelve is legyen hivatalos” - hangoztatta Kelemen Hunor. A 

megválasztása óta eltelt két évet összegezve az RMDSZ elnöke egyebek közt az új oktatási 

törvényt említette, amely minden szinten biztosítja az anyanyelvű tanulás lehetőségét a 

magyar gyerekek számára. Rámutatott, az RMDSZ többéves küzdelme nyomán fogadta el 

a román parlament a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációját, 

alakított a bukaresti kormány önálló magyar kart a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE). Hozzátette: az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalása idején tízszeresére növelték a magyar érdekeltségű műemléképületek 

felújításának költségvetését. Az RMDSZ előtt álló célkitűzésekről szólva Kelemen Hunor 

határidős feladatnak nevezte a jövő évi európai parlamenti (EP) választásra való 

felkészülést. „Hiszünk abban, hogy működési zavaraival együtt az unió a legjobb politikai 

megoldás, ami Európában történhet - és a legjobb nekünk, erdélyi magyaroknak is. Az EP 

választásokra való felkészülés tehát részben becsületbeli ügyünk, részben stratégiai kérdés 

is, amennyiben az európai képviselet a hatékony kisebbségvédelem egyik fontos eszköze” - 

hangsúlyozta Kelemen Hunor. 

 

Ponta: az alkotmány is szentesítheti, hogy a romániai magyarok az 
ország részei 

A Romániát nemzetállamként meghatározó alkotmány első cikkelyének megváltoztatására 

nincs reális esély, de olyan módosításra igen, amely garantálja, hogy a romániai magyarok 

az ország részei, egyenlő és legitim polgárai - hangoztatta Victor Ponta miniszterelnök, a 

Szociáldemokrata Párt elnöke a kongresszuson elmondott beszédében. Ponta rámutatott: 

elengedhetetlen, hogy a kormány mindig párbeszédet folytasson az RMDSZ-szel, mint a 

magyar közösség egyetlen választói legitimitással rendelkező képviseletével. A székely 

zászlóra utalva rámutatott: egy olyan szabályozást javasolt nemrég az Európa Tanács 

parlamenti közgyűlésében elmondott beszédében, amely a román és az EU-zászló mellett 

elismeri a helyi jelképeket. A régiók kialakításáról szólva azt mondta: megérti, hogy a 

magyarság nem akar olyan óriásrégiót, amelynek központja távol van, és amelynek 

irányításában közösség képviselői kisebbségben vannak. „Azt a formulát keressük, amely 

az identitás megőrzését és a fejlődést is biztosítja” - ígérte. A marosvásárhelyi magyar 

orvosképzés ügyében Ponta kijelentette: az oktatási miniszternek a „felelőssége és 

jogköre”, hogy érvényt szerezzen a román és a magyar tanárok között tavaly született 

megállapodásnak. A miniszterelnök úgy vélekedett, a romániai magyar közösség gondjaira 

csak párbeszéddel lehet megoldást találni. Crin Antonescu a kormánykoalícióban részt 

vevő Nemzeti Liberális Párt elnöke rámutatott: senki sem akar a romániai magyarságra 

egy másik történelmet, egy másik nyelvet ráerőltetni. Azt mondta: egy erősebb magyar 

közösség erősebb Romániát is jelent. „Románia gyengébb lett a németek távozásával, 
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gyengébb lett a zsidók kivándorlásával” - mutatott rá Antonescu. A jobbközép ellenzék 

képviseletében jelen lévő Mihai Răzvan Ungureanu volt miniszterelnök magyar gyökereit 

nyilvánosan felvállalva néhány mondatot magyarul elmondva köszöntötte az RMDSZ-t, 

mint volt koalíciós partnerét. Románul folytatott beszédében rámutatott, az RMDSZ 

képviselői mindig hűséges és megbízható partnereknek bizonyultak azokban a politikai 

szövetségekben, amelyekben részt vettek, a szövetség által képviselt politika pedig európai. 

Hans Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke az 

RMDSZ-szel közösen indított kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés 

fontosságát hangsúlyozta. Az RMDSZ kongresszusát Wilfried Martens, az Európai Néppárt 

elnöke videó-üzenetben köszöntötte. 

 

Semjén: Magyarország sikeres Romániában érdekelt 

Magyarország abban érdekelt, hogy Románia sikeres legyen, és az erdélyi magyarság 

szülőföldjén otthon érezze magát - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke. Semjén Zsolt aláhúzta: a magyar kormány 

számára minden államközi kapcsolatban az első szempont, hogy milyen helyzetben van az 

adott országban élő magyar kisebbség. A miniszterelnök-helyettes kijelentette: 

Magyarország a román modell alapján adott lehetőséget arra, hogy határain túl is 

felvegyék a magyar állampolgárságot. „Ami Romániának és a románságnak jó Moldova 

tekintetében, az nekünk is jó Erdély tekintetében” - jelentette ki Semjén Zsolt. A KDNP 

elnöke a magyar „világnemzet” helyzetét a háromlábú székhez hasonlította. Kijelentette, a 

magyarságot akkor lehet megőrizni, ha mind a magyarországi, mind a Kárpát-medencei, 

mind a nagyvilágban élő magyar nemzetrész megőrzi azokat az értékeket, amelyeket csakis 

ő tud adni. Semjén Zsolt nyomatékosította, a magyar kormány alkotmányos felelősséget 

visel a határon túli magyar közösségekért, támogatja őket céljaik elérésében. Ha más 

nemzetiségeknek lehet területi autonómiájuk az EU-ban, akkor a magyaroknak is lehet. 

„Nem vagyunk alábbvalók egyetlen más nemzetnél sem” - jelentette ki. „Magyarország 

számít önökre, és bármi történik, önök mindig számíthatnak Magyarországra” - zárta 

köszöntőbeszédét Semjén Zsolt. Rogán Antal, a Fidesz-frakció vezetője „a Kárpát-medence 

legnagyobb és legerősebb magyar politikai érdekképviseletének” tolmácsolta pártja 

üzenetét. Az erdélyi magyarok céljainak magyarországi támogatása mellett a jövő évi 

magyarországi választásokra is kitért. Rogán Antal elmondta, érdemes élni a lehetőséggel, 

és minden határon túli politikai szervezetnek érdemes a választási részvételre buzdítania a 

magyar közösség tagjait. A Magyar Szocialista Párt (MSZP) üzenetét Ujhelyi István, az 

Országgyűlés alelnöke tolmácsolta. Kijelentette, pártja támogatja a határon túli magyar 

közösségek autonómiatörekvéseit. Ujhelyi István azt is elmondta: az MSZP koordinációs 

tanácskozást kezdeményez a magyarországi parlamenti pártokkal, hogy a csatározásokat 

félretéve közösen járuljanak hozzá az RMDSZ polgári kezdeményezésének sikeréhez. 
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Rajtra kész a polgári kezdeményezés 

A kezdeményezők reményei szerint októberben kezdődhet meg annak az egymillió 

aláírásnak az összegyűjtése, amellyel az Európai Unióban élő őshonos kisebbségek a 

védelmüket szolgáló uniós szabályozás elfogadására akarják késztetni az Európai 

Bizottságot. Az európai polgári kezdeményezés héttagú kezdeményező bizottságának 

megalakulását csütörtökön Kolozsváron jelentette be Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

Megjegyezte, a nyelvi, kulturális sokszínűség értéknek számít Európában, és az is kell hogy 

maradjon. Ezt szolgálja az a kisebbségvédelmi keretszabályozás, amelynek a végleges 

szövegét az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) a június második felében 

tartandó, dél-tiroli kongresszusán fogadják el. Az aláírásgyűjtést akkor kezdhetik el, ha az 

Európai Bizottság megállapítja, hogy az Uniónak jogosultsága van a javasolt szabályozásra, 

és bejegyzi a kezdeményezést. Kelemen Hunor azt is megjegyezte, a kezdeményező 

bizottság további nevekkel bővülhet. Úgy vélte, az erdélyi magyarságnak legalább 250 ezer 

aláírást kell biztosítania a szükséges egymillióból. A sajtótájékoztatón jelen levő Borbély 

László RMDSZ-alelnök lehetségesnek tartotta, hogy más erdélyi magyar szervezetek, 

illetve európai román közösségek is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A kolozsvári 

sajtótájékoztatón részt vevő Hans Heinrich Hansen FUEN-elnök elmondta, minden 

hetedik európai polgár valamely kisebbséghez tartozik, ezért fontosnak tartotta a 

kisebbségi kérdés uniós szintű szabályozását. Hozzátette, Európa százmillió kisebbségi 

polgára különböző élethelyzetekben él, de valamennyien szembehelyezkednek az 

asszimilációval, és kultúrájuk elismerését keresik. A FUEN-elnök a szubszidiaritás elvének 

a hangsúlyosabb érvényesítését sürgette. A sajtótájékoztatón szintén jelen levő Berényi 

József, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke arról beszélt, hogy az 

európai kisebbségpolitika a kilencvenes évek dinamikus fejlődése után lelassult a kétezres 

évekre. A lassulást annak tulajdonította, hogy az eddigi kisebbségvédelmi szabályozások 

csupán ajánlásokat fogalmaztak meg. Úgy vélte, elérkezett az ideje annak, hogy immár 

kötelező érvényű uniós jogszabályok szülessenek ezen a területen.  

 

Az EP előtt az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok 
ügye 

Május 27-én kerül az Európai Parlament elé a felvidéki jogfosztott magyarok ügye, 

jelentette ki Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottsága elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón. Lomnici 

Zoltán kiemelte: a szlovák fél mindent megtett azért, hogy ez a kérdés ne kerüljön a 

parlament napirendjére. A tanács elnöke szerint nemzetközi ügyről van szó, és nagyon 

fontos, hogy az érintett felvidéki magyarok ellen elkövetett jogsértés, a jogfosztás 

napirenden legyen. Lomnici Zoltán beszámolója szerint összegyűjtötte azokat az uniós 

normákat, amelyeket a szlovák fél megsértett, és a szankciókat, de - mint fogalmazott - a 
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neheze, a politikai rész jön most. A tanács elnöke rámutatott: ez az első olyan petíció, 

amely tisztán magyarokat érintő jelenségre hívja fel a figyelmet.  Lomnici Zoltán és Gubík 

László szerint Szlovákia megsérti az uniós közösségi jogot azzal, hogy a magyar 

állampolgárság felvétele miatt - alkotmányellenes és diszkriminatív módon - megfosztja a 

felvidéki magyarokat szlovák állampolgárságuktól. Szerintük az EU-nak eljárást kell 

indítania Szlovákia ellen, kötelezve Pozsonyt az elkövetett jogsértések megszüntetésére és 

az okozott károk jóvátételére. Potápi Árpád (Fidesz), a testület elnöke elmondta: 

Magyarország mindent megtesz, hogy ne kerüljenek ezek az adatok nyilvánosságra, és ne 

essen senkinek bántódása amiatt, hogy felveszi a magyar állampolgárságot. Ha 

mégis  kikerülnének adatok, akkor az nem a magyar rendszer miatt van - jegyezte meg a 

bizottsági elnök. 

 

Csúrog: A közös főhajtást júniusra halasztják 

Egy hónap múlva kerül sor a szerb és a magyar államfő közös főhajtására Csúrogon – 

ebben állapodtak meg szerdán a két állam képviselői. Nikowitz Oszkárnak, Magyarország 

belgrádi nagykövetének a tájékoztatása szerint a nagykövetség munkatársai a napokban 

ellátogattak a csúrogi dögtemetőnek abba a részébe, ahová az 1944-es ártatlan magyar 

áldozatokat temették el, és ahová a leendő emlékparkot tervezik megépíteni. Miután a 

terepen azt tapasztalták, hogy a magyar áldozatoknak szentelt emlékhely nem készülhet el 

a május végére tervezett megemlékezésre, a szerb félnek hivatalosan is jelezték: nem látják 

biztosítottnak a méltó feltételeket a közös főhajtás megtartására. Miután a szerb fél ezt az 

álláspontot elfogadta, a közös koszorúzás időpontjául június utolsó harmadát jelölték meg. 

A pontos dátumot napokon belül nyilvánosságra hozzák. A kivitelező csak május 15-én 

kezdte meg a munkálatokat, ezért vált bizonytalanná az emlékpark határidőre történő 

befejezése. Tomislav Nikolic szerb és Áder János magyar államfő korábbi megállapodása 

szerint a csúrogi Topalov-raktárat a magyar állam költségén a razzia áldozatainak szentelt 

múzeummá alakítják át, a dögtemetőt pedig a szerb állam finanszírozásával emlékparkká. 

A Topalov-raktár átalakítása februárban meg is kezdődött, de a magyar áldozatoknak 

szentelt emlékhely előkészítéséhez meglehetős késéssel láttak hozzá a kivitelezők. 

 

Pásztor: A nemzeti tanácsokról szóló törvény jó példaként 
szolgálhat a régióban 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény jelentős intézményi keretet jelent 

a többség és a kisebbség viszonyának kérdése kapcsán, alkalmazása pedig előfeltétele a 

stabilitás megőrzésének és növelésének – jelentette ki pénteken Pásztor István, a vajdasági 

parlament elnöke az Európai Parlamentben, Strasbourgban. Pásztor az EP kisebbségügyi 

munkacsoportjának ülésén hangsúlyozta, a nemzeti tanácsok munkája és működése 

mindennapjaink pozitív példája ahhoz képest, amiről ezekben a mindennapokban 
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beszéltek az elmúlt két évtizedben. „A többség és a kisebbség kapcsolatának és az ebből 

eredő konfliktusoknak a kérdése jellemző a nyugat-balkáni régióra. Lehet, hogy 

megoldásaink nem ideálisak, de mindenképp jelentős előrelépést képviselnek a régió más 

megoldásaihoz képest. Azzal, hogy a nemzeti közösségeket olyan helyzetbe hozza, hogy 

maguk dönthetnek a számukra különösen fontos kérdésekben, az állam semmit sem 

veszít. Ez nem a destabilizáció forrása, és nem jelent semmiféle veszélyt, de az efféle 

megoldások alkalmazása csökkenti a nemzeti közösségek kapcsolatában fellépő 

feszültséget” – mondta Pásztor István. Hozzátette, a Vajdaság Autonóm Tartomány 

területi autonómiaként a szubszidiaritás és a decentralizáció elveit képviseli, a nemzeti 

tanácsok pedig kulturális autonómiaként az intézményes keret keresését képviselik, tehát 

ez a két szint nem zárja ki egymást, hanem együttműködik. 

 

Áder János Szlovéniában 

Magyarországnak és Szlovéniának egyaránt érdeke a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a 

közös energetikai projektek folytatása, amelyekhez a remények szerint európai uniós 

forrásokat is lehet társítani - közölte a szlovén miniszterelnökkel folytatott ljubljanai 

tárgyalásai után Áder János. A magyar köztársasági elnök Lendván, a muravidéki 

magyarsággal történő találkozójakor nyilatkozott a magyar sajtó képviselőinek, s jelezte, 

hogy Alenka Bratusek miniszterelnökkel alapvetően gazdasági kérdésekről, 

infrastrukturális fejlesztésekről váltottak szót. A Muravidék problémájáról, a határ 

mindkét oldalon az átlagnál nagyobb munkanélküliségről is tárgyalt a magyar államfő és a 

szlovén miniszterelnök. Minderről Áder János azt mondta: arról beszéltek, hogy miként 

lehet kis- és középvállalkozókat támogató programot beindítani, hogyan támogathatná 

ezeket a kormány, s miként lehet ehhez uniós támogatást szerezni, hogy csökkenjen a 

határ két oldalán a munkanélküliség és javuljon a térség megtartó ereje. Lendván, a 

muravidéki magyarság központjában a kisebbségi magyar szervezetek vezetőivel folytatott 

megbeszélése után az államfő arról is beszélt az újságíróknak, hogy a szlovén 

miniszterelnöktől kérte: a nehéz gazdasági helyzet ellenére a szlovén kormány biztosítson 

továbbra is támogatást a maribori egyetem magyar tanszékének fennmaradásához, 

melynek „a magyar pedagógusképzésben, értelmiségképzésben és utánpótlásképzésben 

rendkívül fontos szerepe van”. A magyar kormányfő a kisebbségi közgyűjtemények 

kérdésével kapcsolatban azt javasolta Alenka Bratuseknek, hogy a szentgotthárdi példához 

hasonlóan „ugyanilyen pénzügyi és jogi megoldással biztosítsuk azt, hogy a magyar 

vonatkozású közgyűjteményi anyagok egy helyen legyenek”. Áder János azt is hozzátette, 

tárgyaltak arról, hogy egy közös magyar-szlovén pályázattal szeretnének európai uniós 

forrást találni a lendvai vár felújítására. 
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