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Meghívta Magyarországra Simon Pereszt a köztársasági elnök
Jeruzsálem, 2012. július 16., hétfő (MTI) - Magyarországi látogatásra hívta meg Simon Peresz
izraeli államfőt Áder János. A köztársasági elnök szerint kettőjük hétfői jeruzsálemi
találkozójának legfontosabb hozadéka a két ország közötti tudományos együttműködés
mélyítése lehet.

Áder János a találkozó után magyar újságíróknak azt mondta: a két ország kulturális, gazdasági
és politikai kapcsolatai az elmúlt évtizedben töretlenül fejlődtek, a tudományos együttműködést
azonban ki kell teljesíteni.
Ezt azzal indokolta, hogy Izrael az utóbbi tíz évben olyan fejlődést ért el, olyan tudást és
tapasztalatot szerzett például a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén, amiből
Magyarország is profitálhat, ez pedig mindkét fél érdeke.
Az államfő arról is tájékoztatott, hogy magyarországi látogatásra hívta Simon Pereszt, aki
külügyminiszterként már járt Budapesten. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy
2008-ban Sólyom László látogatott Izraelbe, ő pedig első Európán kívüli kétoldalú tárgyalásait
Jeruzsálemben folytatja le.
Izraeli államfő eddig kétszer utazott Budapestre: Hájim Herzog 1991-ben, Móse Kacav pedig
2004-ben, amikor beszédet mondott a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont megnyitóján.
A köztársasági elnök nyilatkozatában arra is kitért, hogy a Simon Peresszel folytatott
megbeszélésük közvetlen, baráti hangú volt, noha először találkoztak, és nagy kettőjük között a
korkülönbség: a most 89 éves izraeli politikust 1959-ben választották meg először parlamenti
képviselőnek, abban az évben, amikor ő született.
A jeruzsálemi Dávid Király Hotelben tartott munkavacsorán izraeli oldalról részt vett Jaakov
Niman igazságügyi miniszter is - akivel kapcsolatban Áder János megjegyezte, hogy magyar
származású, szülei makóiak voltak -, magyar részről pedig mások mellett Szentgyörgyi Zoltán
nagykövet és Hóvári János, a külügyi tárca globális ügyekért felelős helyettes államtitkára.
Áder János a rendszerváltás óta - Göncz Árpád és Sólyom László után - a harmadik magyar
köztársasági elnök, aki hivatalos látogatást tesz Izraelben.

Benjámin Netanjahuval tárgyalt Áder János

Az államfő magyar újságíróknak elmondta: a miniszterelnöki hivatalban folytatott egyórás
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megbeszélésén mindketten rendezettnek ítélték a kétoldalú kapcsolatokat. Kitért arra, hogy a
kereskedelmi forgalom tavaly rekordott döntött, elérte a hatszázmillió dollárt, és az izraeli tőke
az ingatlanberuházások mellett a kutatásfejlesztésben és a high-tech iparágakban is egyre
inkább jelen van Magyarországon.
Áder János beszámolt arról is: Netanjahu azt mondta, súlyos veszélyt jelentenek az
atomfegyver kifejlesztésére irányuló iráni törekvések, és úgy foglalt állást, hogy ezt meg kell
akadályozni. Ehhez kért segítséget az izraeli kormányfő hétfőn Jeruzsálemben Hillary Clinton
amerikai külügyminisztertől is.
Kérdésre válaszolva Áder János elmondta, hogy az izraeli kormányfővel folytatott
megbeszélésükön kényes ügyek - köztük az, hogy Elie Wiesel Nobel-békedíjas amerikai író
visszaadta magyar állami kitüntetését, illetve Nyirő József újratemetésének kérdése - "egy fél
mondat erejéig sem" kerültek szóba. Téma volt viszont, hogy Európában több helyen
felerősödött az antiszemitizmus, ez ellen pedig közösen kell fellépni - fűzte hozzá.
Az MTI-nek arra a kérdésére, hogy a magyar zsidóság helyzete szóba került-e, Áder János azt
válaszolta: arra biztatta Benjámin Netanjahut, személyesen győződjön meg arról, hogy a zsidó
kultúra a reneszánszát éli Magyarországon.
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