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1960. október 1. az a nap, amikor Nigéria kikiáltotta függetlenségét. 
A nemzeti ünnep alkalmából őexc. Eniola Ajayi, Nigéria magyar-
országi nagykövete nagyszabású fogadást adott a Sofitel Hotelben. 
Az eseményen megjelentek a magyar kormány tisztségviselői, valamint 
a diplomáciai testület és a magyarországi nigériai közösség tagjai.

A misszióvezető köszöntötte a díszvendégeket, Lezsák Sándort, az 
Országgyűlés alelnökét és Horváth Márkot, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium Afrika Főosztályának vezetőjét. 

A nagykövet beszédében hangsúlyozta:
„Örömmel mondhatom el, hogy országaink között a kétoldalú kap-

csolatok jelentős növekedést mutatnak, és őszintén remélem, hogy tovább 
mélyíthetjük és bővíthetjük az együttműködés területeit, és növelhetjük 
a kereskedelem volumenét mindkét irányba. 

Hálásak vagyunk a magyar kormánynak az 50 ösztöndíjért, melyeket 
a Stipendium Hungaricum program keretében ajánlottak fel diákjaink-
nak, és azért a 100 ösztöndíjért, melyeket keresztény fiatalok közössége 
révén nyerhettünk el. Ezáltal évente több hallgatónk is részesülhet a 
felsőoktatási képzésben különböző intézményekben. 

Hálásak vagyunk továbbá a legutóbbi 310 millió forintos adományért 
is, melynek segítségével újjáépíthetik a Boko Haram által tönkretett négy 
iskolát és egy kórházat a Borno állambeli Maidiguriban. Kormányunk 
fő célja honfitársaink biztonságának védelme, szuverenitásunk megőrzé-
se, a jó kormányzás kiterjesztése, melynek során megszabadulunk a kor-
rupciótól, jólétet teremtünk, és olyan intézményeket hozunk létre, melyek 
minden nigériai életszínvonalát javíthatják. Örömmel mondhatom el, 
hogy jelentős és egyenletes haladást értünk el e téren.  

Nigéria természeti adottságok tekintetében szerencsés ország. Legalább 
egy ásványlelőhely van a Nigériai Szövetségi Köztársaság 36 államának 
mindegyikében. Ezekből mintegy 34-ben kereskedelmi mennyiségű ás-
vány található. A másik szektor, ahol a közelmúlt történelme során ha-
talmas lépéseket tettünk, a mezőgazdaság. Úgy vélem, más országokkal 
és Magyarországgal is együttműködhetünk ebben a szektorban, hogy 
mezőgazdasági értékláncunkat a közös előnyök érdekében fejlesszük.  

Nigéria a legnépesebb nemzet Afrikában, gazdaságunk pedig növek-
szik. Az előrejelzések szerint 2050-re hazánk a világ 15 vezető gazdasá-
ga közé fog tartozni. Nigéria jelenleg Afrika legnagyobb gazdasága. 

1st October 1960 marks the day when Nigeria proclaimed its 
independence. Celebrating the National Day, H.E. Eniola Ajayi, 
Ambassador of Nigeria to Hungary hosted a grand reception at 
Sofitel, attended by Hungarian officials, members of the Diplo-
matic Corps and the Nigerian community in Hungary.
The Head of Mission welcomed the guests of honour: Mr Sándor 
Lezsák, the Deputy Speaker of the Hungarian Parliament and 
Mr Márk Horváth, Director of African Department at the Min-
istry of Foreign Affairs and Trade, and emphasized in her ad-
dress:

“I am happy to note that the bilateral relations between our countries 
have enjoyed a boost and I sincerely hope we can deepen and expand our 
areas of collaboration and increase the volume of trade both ways.

We are grateful to the Government of Hungary for the 50 scholarship 
slots offered to our students through Stipendium Hungaricum and 100 
scholarships through the Christian Young People scheme, which enables 
some of our students to pursue higher education at various Institutions 
annually.

We are also grateful for the recent donation of 310 million HUF to 
help in the reconstruction of four schools and a hospital in Maiduguri, 
Borno State, where citizens were affected by the scourge of Boko Haram. 
The main focus of our Government is to secure the lives of our citizens, 
preserve our sovereignty, entrench good governance as well as rid our 
country of corruption, build wealth and institutions to improve the living 
standards of every Nigerian. I am glad to report that we are making 
significant and steady progress in these areas.

Nigeria is such a naturally blessed country. There is at least a min-
eral deposit in each of the 36 states of the Federal Republic of Nigeria. 
About 34 of them are available in commercial quantities. Agriculture is 
another sector where we have made giant strides in our very recent his-
tory. I believe we can partner with other countries and Hungary in this 
sector to develop our Agricultural value chain to our mutual benefits.

Nigeria, the most populous nation in Africa is an emerging economy 
that has been predicted to be among the top 15 economies by year 2050. 
Nigeria is the largest economy in Africa currently. We have opportunities 
in almost every sector of our economy: Oil and Gas, Agriculture, Solid 
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Szentmise a cseh államiság ünnepén 
Czech Statehood Day Holy Mass

Minden területen vannak lehetőségeink: olaj és gáz, mezőgazdaság, 
szilárd ásványi anyagok, autógyártás, turizmus, oktatás, szolgáltatás, 
gyáripar, energia és infrastrukturális fejlesztés. Számottevő a közvetlen 
külföldi befektetések növekedése is. 2018-ban januártól júniusig 45,7 
milliárd USD értékű befektetés realizálódott. Ez az ország a lehetőségek 
országa. Büszke vagyok arra a növekedésre, amit elértünk a demokráci-
ában, hiszen 1999 óta zökkenőmentes a hatalomváltás, és nagy várako-
zással tekintünk a 2019-es szabad és igazságos választások elé. Nigéria 
mindenki számára baráti ország. Nyitottak vagyunk az igaz barátságra 
és a valós üzletekre. 

Hazánk kulturálisan is sokszínű nemzet, mintegy 250 etnikai cso-
porttal, és több mint 500 helyi nyelvvel a nagyság felé vezető úton, ami-
től csak jobb lesz majd a világ. Merem állítani, hogy a világnak már nem 
kell sokat várnia erre.”

Minerals, Automotive, Tourism, Education, Services, Manufacturing, 
Power, and Infrastructural Development generally. There is a substantial 
increase in Foreign Direct Investments, $45.7B Investments announced 
between January and June 2018. It is a land brimming with opportuni-
ties.

I am proud of the growth we have made in our democracy as we have 
enjoyed a smooth transition of power since 1999 and we are looking 
forward to a free and fair elections in 2019. Nigeria is a friend to all. 
We are open for genuine friendship and real business.

Nigeria, a culturally diverse nation with about 250 ethnic groups and 
over 500 indigenous languages, is on the path to greatness and the world 
will be better for it. I dare say that the world would not have to wait too 
long anymore.”

A. P.

Szent Vencel napján, a cseh államiság ünnepén 
Őexc. Michael A. Blume érsek, apostoli nuncius 
szentmisét celebrált a belvárosi Szt. Anna templom-
ban. Az eseményt őexc. Juraj Chmiel, a Cseh Köz-
társaság magyarországi nagykövete szervezte, és a 
résztvevők között megjelentek a diplomáciai testület 
tagjai, valamint magyar tisztségviselők is. 

Szt. Vencel az egyik legnagyobb tiszteletnek ör-
vendő cseh szent, Csehország és a cseh nép védő-
szentje. Szeptember 28-án tartják emléknapját, ami-
kor megemlékeznek 935-ben bekövetkezett haláláról. 
Történelmi személyiség, aki fontos szerepet játszott 
a Cseh állam felszabadításában, és bevezette a 
Přemyslid-dinasztiát a keresztény Európába. Bár fi-
atalon meghalt, számos jelentős tettet vitt véghez.  A cseh nép mindig 
is tisztelte Jó Vencel királyát, aki számos legenda és kultusz főszerep-
lőjévé vált a századok során.                          Karátsonyi Annamária

On the occasion of Saint Wenceslaś  Statehood 
Day a holy mass was celebrated by the Apostolic Nun-
cio Archbishop H.E. Michael A. Blume at Downtown 
St Anne Church, The event was organised by H.E. 
Juraj Chmiel, Ambassador of the Czech Republic to 
Hungary and  attended by the members of the dip-
lomatic corps and Hungarian officials.  

St Wenceslas (Václav in Czech) is one of the most 
celebrated Czech saints: patron saint of Bohemia and 
the Czech nation. 28 September is a National holiday, 
commemorating his death in 935.  A historic person-
ality, who played an important role in the emancipa-
tion of the Czech state and integrated the Přemyslid 
dynasty in the Christian Europe. Though he died 

young, his accomplishments were many.  Czech people always revered 
their Good King Wenceslas, who became the subject of cult and many 
legends.


