A holland király ünnepe
Celebrating the Dutch King's Day
Április 27. őfelsége Willem-Alexander király születésnapjának ünnepe, aki 2013-ban lépett a trónra. Koningsdag, azaz a király napja
nemzeti ünnep, ami nem formális, hanem inkább vidám esemény a
Holland Királyságban. Az alkalom kapcsán jó hangulatú fogadást
tartott a holland nagykövetség a Kopaszi-gátnál, az Öbölház rendezvényközpontban.
Őexc. René van Hell, a Holland Királyság magyarországi nagykövete beszédében köszöntötte a vendégeket, köztük a diplomáciai testület tagjait, kormánytisztviselőket, a politikai, kulturális és üzleti élet
tagjait és a magyarországi holland közösség képviselőit.
A holland zászló piros, fehér és kék színe mellett a narancsszín
dominált a gyönyörűen feldíszített Duna-parti helyszínen és a vendégek ruháin is. Az ok, amiért a narancssárga olyan fontos szín Hollandiában, az hogy a királyi család utóneve van Oranje Nassau. Az uralkodó család igen népszerű egész Hollandiában, mivel ők jelképezik a
holland értékeket, mint például a nyitottság, demokrácia, egyenlőség,
sokféleség, és ennek a sokféleségnek az egysége.
A meghívottakat élő zene szórakoztatta egész este, és élvezhették a
vendégszeretetet, a holland étel- és italspecialitásokat, melyek világszerte híresek.
P. A.

27th April marks the birthday of His Majesty King Willem-Alexander, having ascended the throne in 2013. Koningsdag, King's Day
is a national holiday, not a formal but a very joyful event in the Kingdom of the Netherlands. Celebrating this occasion, a big party in very
happy ambiance was held by the Embassy of the Netherlands at Öbölház Event Hall, at Kopaszi gát.
H.E. René van Hell, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Hungary in his speech welcomed the guests, the members of
the diplomatic corps, the government officials, the members of the
political, cultural life, the business circle, and the representatives of
the Dutch community in Hungary.
Apart the Dutch flag colours red, white and blue, the orange
dominated the nicely decorated venue at the Danube bank and the
attendees' dresses. The reason why orange is such a prominent colour
in the Netherlands is that the royal family's last name is‚ van Oranje
Nassau. The royal family's very popular in the Netherlands as they
symbolize the Dutch values of openness, democracy, equality, diversity and the unity of this diversity.
The invitees of the reception were entertained with live music during the whole evening, enjoying the kind hospitality, Dutch food and
drink specialities famous all over the world.
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