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Aktuálne otázky zahraniènej politiky Maïarskej republiky
Aktuality maïarsko-slovenských vz�ahov

Dámy a páni,
je pre mòa výnimoèným pote�ením prija� Va�e milé pozvanie a prihovori� sa

tomuto skvelému obecenstvu. Je mi c�ou by� tu, len pár dní po ví�azstve demokracie
na Slovensku. Nízka úèas� na víkendovom referende bola prejavom rozhodnosti
slovenských obèanov udr�a� demokratickú stabilitu a západnú orientáciu krajiny.

Táto skutoènos� je dôle�itá aj pre slovensko-maïarské vz�ahy. Ak bude v oboch
krajinách vládnu� demokracia a jasná západná orientácia, potom sme �odsúdení� na
úspech a dobré vz�ahy. Tie toti� ve¾mi závisia predov�etkým od vnútorného vývoja
v oboch krajinách.

Ako �tátny tajomník Ministerstva zahranièných vecí Maïarskej republiky mám
to ��astie poukáza� na výrazné zlep�enie na�ich vzájomných vz�ahov v uplynulom
dvojroènom období. Ako je známe, do roku 1998 na�e vz�ahy dosiahli dno. Vnútor-
né politické zmeny na Slovensku a v Maïarsku v�ak vytvorili priaznivé podmienky
pre vylieèenie rán a posilnenie jedineènej siete bilaterálnych vz�ahov. Vládnuce
politické strany s podobnou politickou orientáciou a záujmami zaèali spoloènú prá-
cu v prospech dvoch národov a preto sme dosiahli pôsobivé výsledky.

Pre mòa ako obèana Maïarskej republiky, ktorý sa aktívne zaujíma o dobré su-
sedské vz�ahy so Slovenskom, je rados� vidie�, �e výsledkom spoloèného úsilia
oboch vlád je ¾ah�í a ��astnej�í �ivot pre Slovákov a Maïarov, �ijúcich na oboch
stranách hranice.

Sporné otázky bilaterálnych vz�ahov

Cezhranièná spolupráca
Táto oblas� nie je v na�ich vzájomných vz�ahoch nijako �pecifická. Z h¾adiska

obsahu sa podobá diplomatickým vz�ahom medzi ostatnými susediacimi európsky-
mi krajinami. Pozdå� slovensko-maïarskej hranice odnedávna vyrastá regionálna
cezhranièná spolupráca ako huby po da�di. Euroregión Viedeò � Bratislava - Györ
sa tie� ukazuje ako ve¾mi s¾ubný plán. Sme teda, zdá sa, schopní plnohodnotne
vyu�íva� v�etky príle�itosti, ktoré v sebe ukrýva európsky model cezhraniènej spo-
lupráce.

Ekonomická spolupráca
Ïal�ou významnou oblas�ou na�ich vz�ahov je ekonomická spolupráca. Naj-

nov�ím prvkom v tejto oblasti je integrácia slovenských a maïarských naftových
spoloèností. Táto udalos� má pod¾a oèakávaní zrýchli� rast oboch ekonomík, ako
i na�u integráciu do ekonomického �ivota Európskej únie.
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Medzi�tátna spolupráca
Poèas posledných dvoch rokov bola vzájomná spolupráca medzi oboma na�imi

vládami výrazne intenzívnej�ia a frekventovanej�ia, a to nielen na najvy��ích, ale aj
na ni��ích �tátnych úrovniach. Jedným z najdôle�itej�ích výsledkov týchto spoloè-
ných postupov je úspe�ný boj proti organizovanému zloèinu. Tento produkt rozpo-
ruplnej éry spred roku 1998 nezmizol automaticky so zmenou re�imov. Musíme si
s ním poradi� a myslím, �e sme spolu vykonali dobrú prácu.

�pecifiká slovensko-maïarských vz�ahov

V slovensko-maïarských vz�ahoch existuje zopár sporných bodov, ktoré nemo�no
nespomenú�.

Gabèíkovo - Nagymaros
Na Slovensku i v Maïarsku existujú dve dedinky, ktoré pozná snáï celý svet:

Gabèíkovo a Nagymaros. Cudzinci pravdepodobne vedia, �e jedna z nich je na Sloven-
sku a druhá v Maïarsku. Aj tak mô�u ma� problém rozlí�i�, ktorá dedinka je v ktorom
�táte. Èo sa týka prípadu Gabèíkovo - Nagymaros, poèas posledných dvoch rokov sa
pozície oboch strán zdajú by� stále divergentné. Tak�e, dosiahli sme nieèo?

Dámy a páni, áno, dosiahli sme. Zbavili sme celú spornú otázku jej emocionál-
nej, politickej a nacionalistickej prí�a�e. Touto cestou sa spor stal tým, èím mal by�:
súdnou, technickou a ekologickou otázkou. Namiesto toho, aby vyvolával konflikty,
je predmetom normálnych medzi�tátnych diskusií. U� to nie je trpký boj Slovákov
proti Maïarom. Nie je to duel medzi Slovenskom a Maïarskom. Je to profesionálna
debata na úrovni expertov: na jednej strane sú tí, ktorí pova�ujú tieto investície za
u�itoèné a oprávnené, a na druhej strane tí, ktorí majú opaèný názor. Za rie�enie tejto
otázky nesú zodpovednos�.

Euro-atlantická integrácia
Ïal�ou �pecifickou èrtou na�ich vz�ahov sú vz�ahy s Európskou úniou. Obe kra-

jiny pova�ujú euro-atlantickú integráciu za svoju prioritu. Maïarsko je v súèasnosti
u� èlenom NATO a na�ou snahou je udr�a� v tomto smere plodnú spoluprácu so
Slovenskom na jeho ceste do Aliancie.

No ani oblas� integrácie sa nezaobíde bez rozporov v slovensko-maïarských
vz�ahoch. Je známe, �e pán Meèiar � povedal by som, nebol ve¾mi pote�ený postu-
pom Maïarska v jeho integraèných snahách. Ako v�ak potvrdzuje vývoj, maïarský
pokrok v procese integrácie prispel ve¾kou mierou i k slovenskej integrácii.
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Vi�egrád (V4)
Rád by som zdôraznil význam spolupráce medzi krajinami visegrádskej �tvorky,

ktorá je vlastne elitným klubom �tátov Strednej Európy. Fakt akceptácie Slovenska
pomohol západným demokraciám pochopi�, �e Meèiarova éra nebola viac ne� len
ne��astná náhoda v slovenských dejinách. Nízka úèas� slovenských obèanov v ne-
dávnom referende bola dôle�itým mí¾nikom na ceste vzájomného porozumenia. Jed-
ným z najdôle�itej�ích dôvodov, preèo premiér Viktor Orbán inicioval prijatie Slo-
venska do V3, bol ná� záväzok umo�ni� Slovensku návrat medzi najpokroèilej�ích
uchádzaèov o vstup do Európskej únie. Obnovenie V4 prijatím Slovenska je pre
Západ jasným signálom, �e ná� región je schopný rie�i� vlastné problémy, najmä tie
etnické, národnostné a men�inové.

Most �túrovo - Ostrihom a jeho symbolický význam
Nezabudnime, �e ani èlenstvo v OECD, ani pokrok v oblasti Euro-atlantickej

integrácie nie sú reálne pochopite¾né a predstavite¾né pre ¾udí �na uliciach�. Ale
most, ktorý postavíme na Dunaji � to je nieèo, èo ¾udia vidia a èomu aj rozumejú.
Nikto v skutoènosti nemô�e fyzicky prejs� cez OECD do rozvinutého sveta, v�etci
v�ak budú schopní prejs� po znovu vybudovanom moste zo �túrova do Ostrihomu,
zo Slovenska do Maïarska.

Mali by sme si uvedomi�, �e tento most má hlboký symbolický význam. Najmä
preto, �e bol predchádzajúcou Meèiarovou vládou neustále odmietaný. Myslím si, �e
nikto nebral vá�ne výroky pána Slotu o tom, �e Maïari chcú vybudova� most, aby tak
umo�nili svojej armáde zaútoèi� na Slovensko. Zdá sa, �e v �túrove sa nezaèalo praco-
va�, preto, lebo vláda si uvedomovala, �e tento most, spájajúci Slovensko a Maïar-
sko, by vytvoril spojenie aj medzi etnickými Maïarmi na oboch stranách Dunaja.

Príbeh tohto mostu potvrdzuje skutoènos�, �e nemô�eme stava� silné mosty me-
dzi Maïarskom a Slovenskom, bez budovania mostov medzi etnickými Maïarmi
na Slovensku a Maïarmi v Maïarsku. A naopak - mosty medzi Maïarskom a etnic-
kou maïarskou men�inou na ju�nom Slovensku vytvárajú mosty medzi Slovákmi
a Maïarmi. Tým zároveò robia v�etkých ��astnými � okrem tých, ktorí iným ��astie
nedoprajú.

Men�iny
Maïarské bilaterálne vz�ahy s inými �tátmi sú vlastne v�dy trilaterálne - tre�ou

stranou sú maïarské spoloèenstvá �ijúce za hranicami. Otázka men�ín je ve¾mi po-
dobná spomínanému prípadu, mostu �túrovo - Ostrihom. Európska únia formuluje
ve¾mi jasné oèakávania v oblasti men�ín a ponúka rôzne mo�nosti poskytnutia pod-
pory. Je v�ak dôle�ité, aby sme budovali �truktúry mierového spolu�itia rozlièných
etnických skupín nie len kvôli EÚ, ale kvôli tomu, �e sú podmienkou harmonického
vz�ahu medzi oboma národmi.
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Cie¾om maïarskej men�inovej politiky � zahròujúc rozmanité men�iny v Ma-
ïarsku, ale i etnických Maïarov v susedných krajinách � je uspokoji� v�etky zainte-
resované strany. To znamená, �e nemáme nejaké abstraktné vízie, ale na�ím cie¾om
je skôr konkrétna politická, súdno-právna, ekonomická a kultúrna stavba, ktorá umo�-
òuje ¾uïom cíti� sa ako doma v krajinách, kde �ijú.

Jedným z najdôle�itej�ích prvkov v tejto oblasti je zahrnutie men�iny do v�etkých
procesov rozhodovania, ktoré sa jej samotnej priamo i nepriamo dotýkajú. V tomto
zmysle je s¾ubným príkladom z praxe prípad spoloènej slovensko-maïarskej parla-
mentnej komisie. U� v samotnej základnej zmluve sa predpokladá  vytvorenie men-
�inových podkomisií. Takáto forma spolupráce v�ak nemohla fungova� do roku 1998,
preto�e Meèiarova administratíva neustále odmietala spoluúèas� men�ín v rozhodo-
vacom procese. Dnes táto podkomisia bez podobných problémov funguje a je na
prospech v�etkých zainteresovaných strán.

Dúfajme, �e táto situácia pretrvá aj v budúcnosti. Naviac to mô�eme pova�ova�
za vzor pre rie�enia ostatných sporných otázok, kedy sa dôsledky rozhodnutí týkajú
men�inových skupín. Spolurozhodovanie a konsenzus sú toti� základným zdrojom
dôvery.

Dámy a páni,
dovo¾te mi zdôrazni�, �e mosty, vrátane mostu �túrovo � Ostrihom, sú v koneè-

nom dôsledku v�dy prejavom dôvery medzi dvomi stranami. Pre vz�ah medzi Slo-
venskom a Maïarskom je ve¾mi dôle�itá najmä demokratická stabilita na Sloven-
sku a dobré susedské vz�ahy, zalo�ené na dôvere � nielen medzi Maïarskom a Slo-
venskom, ale i medzi Slovákmi a etnickými maïarskými demokratmi na Slovensku.

Táto dôvera bola motorom rýchleho úspechu demokratického zvratu na Sloven-
sku, ako i motorom ná�ho doteraj�ieho pokroku v medzi�tátnych vz�ahoch.

Verím, �e 21. storoèie sa pre na�e vzájomné vz�ahy ponesie v znamení dobrej
vôle a dôvery, aby sme mohli vytvori� zlatý vek slovensko-maïarského priate¾stva.

Diskusia

Trojuholník Bratislava - Viedeò � Györ
Trojuholník Bratislava - Viedeò - Györ sa stáva skutoènos�ou. Premiér mu dal

zelenú a podporuje ho. Myslím, �e by práve v tejto oblasti mohol vzniknú� jeden z naj-
rýchlej�ie rastúcich a rozvíjajúcich sa regiónov v Strednej Európe. Z poh¾adu mno�-
stva zahranièných investícií ním vlastne u� v súèasnosti je. Toto len potvrdzuje sa-
motný význam tohto regiónu.
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Dôvody pre odlo�enie tohto projektu
Mali by sme sa zamera� skôr na budúcnos�. Existuje mnoho rôznych dôvodov,

preèo sa projekt nezaèal realizova�. Hranice medzi nami slú�ili na to, aby od seba na�e
spoloèenstvá navzájom odde¾ovali, teraz je v�ak dôle�ité si uvedomi�, �e práve tieto
pohranièné oblasti sú málo rozvinuté a na ich rozvoj by sme mali klás� väè�í dôraz.

Takto vníma cezhraniènú regionálnu spoluprácu aj Európska Únia, ktorá práve
kvôli tejto optike zanechala v ústraní svoje chápanie národných �tátov 19. storoèia.
V Únii sa viac sústredia na rozvoj regiónov v blízkosti hraníc. Z tohto dôvodu musí-
me pripravi� na�e regióny tak, aby boli schopné prijíma� a vyu�íva� zdroje EÚ pre
oblas� cezhranièného rozvoja. So �tátnym tajomníkom sme o tom podrobne diskuto-
vali v nádeji, �e Rakúsko sa èo najviac vynasna�í nájs� v tomto smere finanèné
zdroje, najmä na rozvoj spomínaného trojuholníka, ako i na rozvoj slovenských a ma-
ïarských pohranièných regiónov. Pripravili sme ekonomickú stratégiu pre ich roz-
voj v spolupráci so Slovenskom a Rakúskom. Teraz je tu úloha pre Vás, pán Wla-
chovský (Ministerstvo zahranièných vecí), pokúsi� sa o harmonizáciu rozvoja tých-
to my�lienok v slovensko-maïarských, maïarsko-rakúskych a v rakúsko-sloven-
ských vz�ahoch, a tak vytvori� trojuholník, ktorý je pre nás v�etkých ve¾kou výzvou.
Premiéri týchto troch krajín sa poèas víkendu dohodli, �e do ïal�ieho trilaterálneho
summitu, ktorý sa má kona� v priebehu budúceho roka, navrhnú isté spoloèné pro-
jekty. Je najvy��í èas pripravi� spoloèné projekty pre regióny tohto trojuholníka,
preto�e by s podporou Európskej únie mohli by� na ich realizáciu uvo¾nené rozpoè-
tové zdroje.

Súèasná demografická situácia Maïarov
Mo�no to neviete, ale 3-4 milióny Maïarov �ije v �tátoch susediacich s Maïar-

skom, prièom väè�ina z nich �ije práve v pohranièných oblastiach. Maïarsko má
ve¾mi dobrú �ancu dosta� sa v priebehu pár rokov do EÚ. To bude pravdepodobne
znamena� migraèný tlak týchto spoloèenstiev smerom do Maïarska. Musíme sa roz-
hodnú�, spoloène s Maïarmi �ijúcimi mimo ná�ho �tátu, èi je pre nich i pre nás
imigrácia spä� do Maïarska vo ve¾kom mno�stve výhodná. Z h¾adiska ekonomiky
je to výhodné, preto�e v polovici tohto roku ná� ekonomický rast dosiahol úroveò
cca 6.3 % v porovnaní s vlaòaj�ím polrokom. Naviac, súèasná miera nezamestna-
nosti je v Maïarsku èosi nad 6 %, hoci pred dvoma rokmi bola viac ne� 16 %. Nie
nezamestnanos�, ale práve nedostatok pracovných síl je v súèasnosti na�ím problé-
mom. Za týchto okolností je potom z h¾adiska ekonomiky logické, �e Maïarsko
takéto oèakávané migraèné trendy uvíta.

Táto otázka je stále otvorená, Maïarsko bude musie� prispôsobi� svoju imigraènú
politiku pod¾a vzoru rozvinutých krajín. Èi budeme v imigraènej stratégii pozitívne zvý-
hodòova� Maïarov �ijúcich mimo, alebo nie, zále�í na dohode medzi Maïarmi, �ijúci-
mi mimo Maïarska a maïarskou vládou. Diskusia by mohla prebieha� napríklad na
pôde Svetového kongresu Maïarov, ktorý je priestorom pre politické konzultácie medzi
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zahraniènými Maïarmi a maïarskou vládou. Doteraz bolo cie¾om takýchto rokovaní
tvorba stratégie pre rozvoj vhodných �ivotných podmienok v ekonomickej, kultúr-
nej a vzdelanostnej oblasti v �tátoch, kde �ijú maïarské men�inové spoloèenstvá.

Osobne tento plán podporujem. Myslím, �e by toti� po vstupe Maïarska do EÚ
postupne vznikol rozdiel v �ivotnej úrovni Maïarov v Maïarsku a Maïarov v �tá-
toch, ktoré sa o vstup síce usilujú, no nevstúpia do Únie súèasne s Maïarskom. Je
dôle�ité si uvedomi�, �e práve tieto spoloèenstvá zahranièných Maïarov predstavu-
jú akési mosty - prepojenia - so susediacimi �tátmi. Maïarsko by malo zvá�i� svoju
podporu masovej imigrácii, preto�e tieto spoloèenstvá mô�u napomáha� rozvoju
hlb�ej spolupráce a komunikácie s na�imi susedmi, èo má  tie� svoju logiku. Tento
prístup je najmä z h¾adiska politiky a vz�ahmi so susedmi viac realistický ne� krát-
kodobá ekonomická výhoda. Tieto otázky sú stále otvorené, prioritou zostáva h¾a-
danie jasných odpovedí.

Spojené �táty európske a zánik národných �tátov v Európe
Ve¾mi krátko - je to americká vízia. Súhlasím s jedným jej prvkom a to, �e transat-

lantické prepojenie je ve¾mi dôle�ité pre globálnu stabilitu. Tie európske koncepcie,
ktoré tvrdia, �e na zachovanie stability netreba Amerièanov, sú chybné. Je rovnako
mylné myslie� si, �e Európa je ako Spojené �táty - �e sa stáva �tavným hrncom�
(�melting pot�). Kto to tvrdí, nechápe, èo je Európa. Rozhodne je pravda, �e sa
úloha národných �tátov zmen�ila dvojako: Brusel preberá na seba kompetencie ná-
rodných �tátov a regióny na seba prená�ajú kompetencie Bruselu. Nemyslím si, �e
niekedy v budúcnosti kompetencie národných �tátov úplne zaniknú. Nehovorím tu
o kultúrnej identite európskych �tátov, ktorá nemô�e zaniknú�. Tá je toti� najdôle�i-
tej�ím zdrojom dynamiky Európy a vychádza z kultúrnej diverzity Európskeho kon-
tinentu. Mali by sme vedie� túto energiu zu�itkova�.

Wlachovský: Musím opravi� informáciu, týkajúcu sa prejavu Zbignieva Brze-
zinského. Ten vo svojom prejave naopak tvrdil, �e v najbli��ích dvoch desa�roèiach
úloha národných �tátov pretrvá. Pravdepodobne tu vzniklo isté nedorozumenie.

Vi�egrád � politická èi kultúrna spolupráca?
Zdie¾ame spolu dôle�ité kultúrne dedièstvo. Myslím, �e je to dôle�itý aspekt

na�ej spolupráce, no mám pocit, �e niekedy o na�ej kultúrnej identite viac hovoríme
ne� robíme. Mali by sme bra� tento problém ve¾mi vá�ne. Existovali plány na vyda-
nie 25 kníh vo vydavate¾stve Kalligram, ktoré by boli publikované vo v�etkých jazy-
koch �tátov visegrádskej skupiny. Bohu�ia¾, v súèasnosti na to nie sú dostatoèné
prostriedky. Spomeniem e�te visegrádsky filmový festival - �iaden nie je. Niekedy
hlavne politici hovoria o kultúre, ako o nieèom dôle�itom, ale v skutoènosti pre òu
niè neurobia. Teraz máme �ancu nieèo urobi�. Je potrebné èo najskôr pristúpi� k pozi-
tívnemu rie�eniu otázky kultúrnej nadácie v rámci Visegrádu.
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K druhej èasti Va�ej otázky - myslím, �e Vi�egrád má aj svoj ekonomický roz-
mer. Väè�ia èas� obchodovania v CEFTA prebieha práve medzi visegrádskymi kra-
jinami, prièom CEFTA je trochu väè�ia ne� V4. V na�om vzájomnom obchode teda
existuje ve¾ký potenciál, preto by sa na�a spoloèná aktivita v tejto oblasti mohla
zvý�i�. Na poslednom stretnutí premiérov V4 sa zva�ovali viaceré návrhy spoluprá-
ce, napríklad v oblasti zbrojárskeho priemyslu. Takéto projekty by v�ak mali by�
podrobnej�ie prepracované.

Po tretie by som chcel hovori� o Visegráde v súvislosti s integráciou do politických a
bezpeènostných �truktúr. V integrácii potrebujeme jeden druhého, potrebujeme si navzá-
jom vymieòa� skúsenosti. Ak by Vi�egrád nemal slú�i� pre niè iné, vyu�ijeme ho aspoò
na výmenu skúseností na ceste do EÚ. Verím, �e visegrádska spolupráca má svoju bu-
dúcnos�, nielen pred, ale aj po vstupe do Únie. Na�a spolupráca v EÚ by mohla by�
podobná �kandinávskej -  ak nie lep�ia. Èlenovia think-tankov visegrádskych krajín ro-
kujú o zahraniènej politike a spolupracujú na rôznych úrovniach �tátnej administratívy.
Na tomto príklade mô�eme rozpozna�, akou organickou sa táto spoluprácou stala.

Slovenská technická univerzita: Rád by som doplnil slová �tátneho tajomníka.
Ve¾mi podrobne zhodnotil najmä politický význam mosta Márie Valérie medzi mestami
�túrovo a Ostrihom. Chcem len potvrdi� najmä slová o rekon�trukcii tohto mosta -
mnohí snáï neviete, �e to bol jediný most na celom úseku Dunaja, ktorý po druhej
svetovej vojne nebol obnovený. My, ktorí sme tento problém rie�ili, sme celý èas
videli, �e je to hlavne politický - nie technický, ani ekonomický problém. Skutoènos�,
�e tento most má regionálny význam, potvrdzuje fakt, �e v roku 1992 tri technické
univerzity vo Viedni, v Budape�ti a v Bratislave zorganizovali na podporu tohto
mosta prvú konferenciu s názvom Dunajské mosty. Táto konferencia, ktorú sme zaèali
vo Viedni, pokraèovala v Bratislave a v Budape�ti. Význam tohto projektu u� vtedy
chápali v�etci - mali sme by� prijatí vtedaj�ím ministerským predsedom v budape�tianskom
parlamente. Do tejto problematiky sa naviac zapojili i niektoré známe osobnosti,
nielen v Európe, ale na celom svete. Chcem len spomenú� fínskeho profesora z
Helsínk, ktorý inicioval u ministra zahranièných vecí Fínska pozvanie �tyroch
zástupcov - dvoch z Maïarska, dvoch zo Slovenskej republiky, medzi ktorými som
bol pozvaný aj ja. Ani slovenská ani maïarská strana v�ak neboli pripravené na
takúto doslova európsku iniciatívu. Myslím, �e tento most sa stal známy najmä preto,
�e tento problém bol dlhé roky rie�ený na celom svete. Dnes ho poznajú tak odborníci
v Spojených �tátoch, ako aj v Japonsku. Chcel by som ukonèi� môj struèný koreferát
ani nie tak otázkou na pána doktora Németha, ale poïakovaním jemu osobne
i obom premiérom - pánovi Dzurindovi aj pánovi Orbánovi - za ich odvahu pri
podpísaní dohody o obnove tohto mosta. V roku 2001 sa bude kona� v poradí u�
�tvrtá konferencia o Dunajských mostoch v Bratislave, pod zá�titou pána primátora
Moravèíka. S¾úbili sme v�etkým priate¾om v zahranièí, �e im koncom septembra
uká�eme obnovený most spájajúci Maïarsko a Slovensko. Ïakujem.
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Zsolt Németh: Chcel by som sa poïakova� in�inierom, ktorí mali plány
pripravené a èakali len na politické rozhodnutie. A mali by sme si uvedomi�, �e tento
most nie je len symbolom. Obnovenie mosta prispeje k rozvoju tohto regiónu, ktorý
sa napriek svojmu potenciálu len slabo vyvíjal. Som si istý, �e most bude ekonomicky
prospe�ný  pre stredné Slovensko. Chcel by som zdôrazni�, �e in�inieri zo Slovenska
a z Maïarska si zaslú�ia ve¾kú úctu.  Sme vïaèní i tým, ktorí financujú tento projekt.
Fakt, �e Európska únia finanène prispela k výstavbe mosta, má symbolický význam,
hoci si myslím, �e by obe krajiny boli schopné samé tento projekt financova�.

Euroregión Karpaty a rozvoj ostatných regiónov
Na�e �táty sú si v tomto smere podobné. Máme dve alebo tri ve¾ké centrá a rozvoj

vidieka je ïaleko pozadu. My máme Budape��, vy máte aspoò Ko�ice a Bratislavu.
Investovali sme mnoho prostriedkov do vyrovnania týchto nerovností medzi región-
mi. Východné èasti Slovenska a Maïarska sú chudobnej�ie ako západné. Teraz je
pre nás najväè�ou prioritou urobi� nieèo pre rozvoj týchto regiónov. Nielen pomo-
cou vybudovania dia¾níc - teda infra�truktúry -  ale aj stavbou centier v oblastiach
prechodov cez vodné toky a iných zariadení. Maïarsko sa rozhodlo investova� 600
miliárd forintov do budovania dia¾níc, èo je asi 100 miliárd korún. Táto investícia
prinesie o pár rokov plody. Na�ou prioritou je výstavba dia¾niènej vetvy severo-
východným smerom, ktorá vlastne predstavuje koridor 5 - hlavnú európsku trasu z Ter-
stu, cez Budape��, a� po Kyjev. Toto prepojenie mô�e by� výhodné nielen pre vý-
chodné Maïarsko, ale aj východné Slovensko. Nedávno sa obaja premiéri stretli
v Ko�iciach na otvorení Maïarského konzulátu. Dohodli sa, �e M3, ktorá za pár
rokov dosiahne Mi�kolc, sa na základe spolupráce oboch strán predå�i a� po Ko�ice.
Verím, �e toto bude hra� dôle�itú úlohu pri zriadení priameho spojenia východných
regiónov Slovenska so Západom.

Ïalej spomeniem pripravovaný plán rozvoja Ko�ického letiska, ktorý e�te nie je
podrobne vypracovaný. Pre celé severo-východné Maïarsko je najbli��ie medziná-
rodné letisko v Budape�ti, èo predstavuje vzdialenos� viac ako 300 kilometrov. Ak
sa zmodernizuje Ko�ické letisko, mohlo by to ma� pre severo-východné Maïarsko
podobný význam ako má spomínaná dia¾nica pre Ko�ice. Súhlasím s vami, spolu-
práca medzi týmito dvomi ve¾kými mestami, ktoré tvoria euroregión, má podobný
význam a potenciál ako trojuholník Bratislava � Viedeò � Györ.

Porovnanie slovenskej a maïarskej pripravenosti na vstup do NATO
Minulé rozhodnutie o roz�irovaní NATO bolo do znaènej miery politické. Ma-

ïarská pripravenos� sa stáva skutoènos�ou. V súèasnosti musíme spåòa� ve¾mi prísne
podmienky na pripravenos� na�ej obrany. Len maïarský rezort obrany si mô�e by�
istý svojou èiastkou v rozpoète.

Obávam sa, �e implikácia va�ej otázky je správna. Konalo sa prvé kolo roz�iro-
vania. NATO teraz u� nebude musie� demon�trova� svoju pripravenos� roz�íri� sa
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na východ. V istom smere budú jeho podmienky ove¾a nároènej�ie. Prajem Sloven-
sku èo najlep�iu pripravenos�. NATO a pravdepodobne ani EÚ nebudú pred rokom
2002 prijíma� nových èlenov, to znamená, �e je dos� èasu na prípravu. Spomenul
som EÚ, preto�e NATO pre nás nie je len vojenská zále�itos�. V priebehu posled-
ných pár rokov Maïarsko získalo okolo 23 miliárd dolárov a po na�om vstupe do
NATO sme dokázali túto úroveò finanènej podpory udr�a�, dokonca sa aj o nieèo
zvý�ila. Tak�e NATO má i dôle�itý ekonomický aspekt. Myslím, �e bude pre Sloven-
sko ve¾mi výhodné, ak sa èo najskôr ktoráko¾vek z týchto dvoch organizácií rozhodne
prija� ho za svojho èlena. Nedá sa v�ak poveda�, ktorá z nich sa rozhodne urobi� tak
skôr, preto sa musíte pripravi� po oboch stránkach � vojensky i ekonomicky.

Budúcnos� Juhoslávie, Srbska a �ivota vo Vojvodine
Maïarský minister zahranièných vecí vèera nav�tívil Belehrad, kde sa stretol s pre-

zidentom Ko�tunicom, s podpredsedom vlády pre ekonomické zále�itosti a s minis-
trom zahranièných vecí Juhoslávie, ktorý je hlavou regionálneho zhroma�denia vo
Vojvodine. Máme teda dos� èerstvú predstavu o situácii. Maïarsko sa v�dy sna�ilo
hra� ve¾mi aktívnu úlohu v procese transformácie Juhoslávie. Mo�no ste u� poèuli
o tzv. procese Szeged, ktorého cie¾om bolo udr�a� pri �ivote ostrovy slobody a de-
mokratické samosprávy v mori útlaku. Zdá sa, �e je to ve¾mi �ivotaschopná straté-
gia. Treba v tom pokraèova�, aby sa vybudovala silná obèianska spoloènos� a záro-
veò tým vyjadri� podporu Juhoslávii. Pod¾a ná�ho dojmu tu existuje záväzok de-
mokratických síl eliminova� staré �truktúry a taktie� vytvori� demokratický politic-
ký systém a vo¾ný trh. Ak tam existuje záväzok, potom zostáva otázkou, èi jednot-
nos� skrývajúca sa za týmto záväzkom je udr�ate¾ná. Po 23. decembri 2000 uvidí-
me, èi sa tieto demokratické sily budú schopné prepracova� k reálnym èinom.

Èo sa týka Vojvodiny, kde je maïarská men�ina, mali by sme zvá�i� konzultáciu
o mo�nej harmonizácii na�ich záujmov. Sme pripravení o tom diskutova�. Autono-
misti získali zo  120 kresiel  118,  èo je dos� silná väè�ina. Demokratické sily sa zo
dòa na deò �tiepia. Úloha Vojvodiny v budovaní demokracie je ve¾mi dôle�itá. Zdá
sa, �e maïarská politická strana podporuje túto autonómnu stratégiu. Veria, �e auto-
nómia tejto provincie prispeje ku kultúrnej autonómii Maïarov a k regionálnej auto-
nómii tých administratívnych jednotiek, v ktorých majú Maïari podstatné zastúpe-
nie. Nemali by sme zabudnú�, �e vo Vojvodine sa pred 10 rokmi v 80 a� 90 percen-
tách súdne procesy konali v materinskom jazyku ktorejko¾vek men�iny. Za posledný
rok sa situácia úplne zmenila - v�etko je v srbskom jazyku. Medzinárodné spoloèen-
stvo obrátilo svoju pozornos� na krviprelievanie v �rebrenici a vo Vukovare, násled-
kom ktorých sa prestali uplatòova� základné men�inové práva vo Vojvodine. Bude
ve¾mi obtia�ne ich znovu obnovi�. Verím, �e medzinárodne spoloèenstvo bude od
demokratických síl v Srbsku po�adova� vytvorenie a záruky uplatòovania demokra-
tických men�inových práv.
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