Őexc. Éric Fournier, francia nagykövet kitüntetése
Ambassador of France, H.E. Éric Fournier Awarded
A magyar–francia kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök
a Magyar Érdemrend középkeresztjét
adományozta őexc. Éric Fournier úrnak,
a Francia Köztársaság magyarországi
nagykövetének, amelyet Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter adott át.
Az eseményen a magyar tárcavezető
elmondta: a jó diplomata ismérve, hogy
következetesen képviseli hazája álláspontját, de közben a realitásérzékét is megőrzi.
Ennek az elvárásnak Éric Fournier teljes
mértékben megfelel. A most leköszönő
nagykövet sokat tett a magyar–francia
kapcsolatok fejlesztéséért. Fontos szerepet
játszott abban a folyamatban is, amelynek
nyomán Franciaország ma már a hetedik
kereskedelmi partnere Magyarországnak.
Fenntartotta a francia befektetési kedvet,
s jelenleg mintegy 600 francia vállalat
40 000 magyarnak ad munkát, a kormány
pedig hat francia vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást.
A kitüntetés nemcsak a múltnak szól,
hanem a jövőnek is, remélve, hogy Éric
Fournier úr változatlanul Magyarország
barátja marad, segít abban, hogy hiteles
kép alakuljon ki Nyugat-Európában a
magyarokról – hangsúlyozta a miniszter.
Szijjártó Péter elmondta, hogy már több
távozó nagykövetet kitüntettek, azonban
ennyien még akkor sem vettek részt az
ünnepségen, amikor „a világ első szuperhatalmának” diplomatáját ismerték el.
A francia nagykövet elmondta: úgy
írta le az országot, ahogy kezdte megismerni, próbálta elmagyarázni a kormányának,
hogy milyenek a magyarok, milyen a magyar valóság. Célja az volt, hogy eloszlasson egy sor olyan tévhitet, amely „misztériumként” lengi körül Magyarországot.
Küzdenie kellett, hogy a magyar álláspont
ismertebbé váljon egy olyan közegben,
ahol erősen körülhatárolt kategóriákba
sorolják az államokat. Úgy vélekedett,
hogy Európának megvan a képessége,
hogy kilépjen a válságból. A nagykövet
örömteli pillanatnak nevezte a kitüntetés
átvételét, és ígérte, hogy vissza fog térni
Magyarországra, ahol valódi barátságokat
kötött és magyarul is megtanult.
P. A.
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János Áder, President of Hungary
awarded H.E. Éric Fournier, Ambassador
of the Republic of France to Hungary with
the the Commander’s Cross of the Hungarian Order of Merit in acknowledgement of
his activity done for the development of the
Hungarian-French relations. The decoration was presented by Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade.
At the event the minister said, a good
diplomat consequently represents his
homeland’s interests, while still maintaining his common sense. Éric Fournier completely meets these requirements. The outgoing Ambassador did a lot to strengthen
Hungarian-French relations. He also
played an important role in the process
which resulted in France being Hungary’s
7th trade partner of Hungary. He sustained
the French eagerness to invest in Hungary,
and currently some 600 French companies
give jobs to 40,000 Hungarians. Besides,
the government signed strategic partnership agreements with six French companies.
The award is not only bestowed with
respect to the past, but also for the future,
it is sure that Éric Fournier will remain a
friend of Hungary, and helps with creating
a genuine image of Hungarians in Western
Europe – the minister emphasised. Péter
Szijjártó added, that many outgoing ambassadors have been awarded, but never before
had so many guests attended the ceremony,
not even when the diplomat of “the world’s
first superpower” was honoured.
The French Ambassador said, he described the country the way he began to
know it and he tried to explain to his Government what Hungarians are like and
what Hungarian reality is like. His aim was
to put an end to a lot of misconceptions
which surround Hungary like some kind
of a “mystery”. He had to struggle to make
the Hungarian viewpoints a bit better
known in an environment, where states are
put in strictly defined categories. In his
opinion Europe is capable of exiting from
the crisis. The Ambassador said receiving
the award was a joyful moment, and he
promised he would return to Hungary,
where he made true friends and even
learned to speak Hungarian.

