Angola nemzeti ünnepén
National Day Celebration of Angola
2017-ben Angola két történelmi jubileumot is ünnepel: függetlensége kikiáltásának 42. valamint a Magyarország és Angola közötti
diplomáciai kapcsolatok felvételének 40. évfordulóját. E a fontos évfordulók kapcsán őexc. Lizeth Satumbo Pena, az Angolai Köztársaság
magyarországi nagykövete fogadást adott a Kempinski Hotelben,
melyen részt vettek a politikai és társadalmi intézmények vezető tisztségviselői, a diplomáciai testület tagjai, egyetemi tanárok és a Magyarországon élő angolai közösség tagjai. Az est díszvendége dr. Demkó
Attila, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai főosztályának
vezetője volt. Beszédében a nagykövet asszony megemlítette az angolai társadalom legfőbb eredményeit és kihívásait, és elismerően szólt
a két ország közötti kétoldalú kapcsolatokról, és a számos területen
megvalósuló kiváló együttműködésről. A nemzeti ünnep alkalmából
a Magyar Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyével együttműködésben a budapesti angolai nagykövetség és az ELTE portugál
nyelven is kiadta a Magyarország részvétele az ENSZ angolai békefenntartási missziójában című könyvet, melynek szerzői dr. Besenyő
János ezredes, Rákóczi István, Búr Gábor és Horváth Sándor. A Magyar Honvédség szakértői az ENSZ békefenntartó műveleteiben először Angolában vettek részt (1991–1999), ami megalapozta Magyarország további részvételét az ENSZ későbbi, egyéb békefenntartói
műveleteiben is.
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Year 2017 marks two historic jubilees in Angola: the 42 years of its
independence and the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Angola and Hungary. In
honour of these important anniversaries H.E. Lizeth Satumbo Pena,
Ambassador of the Republic of Angola to Hungary hosted a grand
reception at Kempinski Hotel, attended by senior officials of political
and social institutions, members of the diplomatic corps, academics
and the Angolan community in Hungary. The guest of honour was
Dr Attila Demkó, Head of the Defence Policy Department in the
Ministry of Defence of Hungary.
The ambassador in her remarks spoke about the major achievements
and the challenges of the Angolan society and praised the excellent
bilateral ties and collaboration of the two countries in many fields. In
cooperation with the Hungarian Defence Forces General Staff Research Center, the Embassy of Angola in Budapest and ELTE University the Portuguese edition of the book entitled: “The participation
of Hungary in UN’s peacekeeping missions in Angola” has also been
launched at the National Day celebration, written by Colonel dr János
Besenyő, István Rákóczi, Gábor Búr and Sándor Horváth. The first
undertaking of the UN peace support operations of the experts of the
Hungarian Defence Forces in Africa was in Angola (1991-1999), which
laid the foundation for Hungary’s participation in further various
peace operations organised by the UN.
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