Ukrán főkonzulátus nyílt Szegeden
Opening of the Ukrainian Consulate General in Szeged

Őexc. Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete jelenlétében dr. Suha
György nagykövet, miniszteri biztos 2019.
július 1-jén adta át dr. Róth Sándor úrnak
tiszteletbeli főkonzuli kinevezése exe-
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quaturját. Ezen alkalommal került sor a
szegedi főkonzulátus ünnepélyes felavatására is, dr. Baranyi András, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium keleti kapcsolatok
fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára és
további vendégek részvételével.
Dr. Róth Sándor 2008 óta tölti be Ukrajna tiszteletbeli konzuli tisztségét, s ez idő
alatt nagyon sokat tett az ukrán–magyar
kapcsolatok és együttműködés fejlesztése
érdekében. Hatékony munkájára a jövőben
is számítani lehet.
Tavaly az ő kezdeményezésére és támogatásával avatták fel Szegeden a Holodomorszobrot, amely a sztálini időszak alatt, az
1932–33 években történt súlyos tragédia, az
ukrajnai éhínség tízmillió ártatlan áldozatának emléke előtt tiszteleg. Magyarország
az elsők között ismerte el az ukrán genocídiumot.
A főkonzul úr és Ináncsi Miklós üzletember nagyvonalú anyagi segítségének köszönhetően az idén is folytatódik az a három éve
elkezdett „Melegítsd a lelket” (Warm the
Soul) humanitárius program, amelynek keretében a Kelet-Ukrajnában harcolt ukrán

In the presence of H.E. Lyubov Nepop,
Ukraine’s Ambassador to Hungary, Ambassador and Ministerial Commissioner
Dr. György Suha handed over the exequatur of honorary Consul General to Dr.

katonák lelki rehabilitációját végzik Hajdúszoboszlón az üdülés, a gyógyvíz, a művészet
és az aktív alkotás módszerével, az eddigi
tapasztalatok szerint nagyon jó eredménnyel.
Gratulálunk tiszteletbeli főkonzul úrnak
a kinevezéséhez!
P. A./A. C.

Sándor Róth. This was also the occasion
for the solemn inauguration of the Consulate General of Szeged, in the presence of
Dr. András Baranyi, Deputy Minister of
State for Development of Eastern Relations
of the Ministry of Foreign Affairs and
Trade, and additional guests.
Dr. Sándor Róth has served as Honorary Consul of Ukraine since 2008, and
during this time he has done a lot to improve Ukrainian–Hungarian relations and
cooperation. We can count on his effective
work in the future as well.
Last year, at his initiative and with his
support, the Holodomor Statue was erected in Szeged as a tribute to the 10 million
innocent victims of the grave tragedy of the

Stalinist period, the Ukrainian Famine of
1932–33. Hungary was among the first to
recognise the Ukrainian genocide.
Thanks to the generous financial assistance of the Consul General and Miklós
Ináncsi businessman, the humanitarian
programme “Warm the Soul”, which was
launched 3 years ago and aims at the spiritual rehabilitation of Ukrainian soldiers
fighting in Eastern Ukraine, continues this
year. Soldiers can heal during vacation,
with thermal water, art, and creative activities at Hajdúszoboszló, and according
to experience gained so far, the results are
great.
Congratulations to the Honorary Consul
General for his appointment!
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