Kanada nemzeti ünnepe és búcsúfogadás

Canada Day and Farewell Reception
Július 1-jén ünneplik annak évfordulóját, hogy 1867-ben három
észak-amerikai brit gyarmat, Kanada, Új-Skócia és Új-Brunswick
Kanada név alatt egy államszövetségben egyesült.
A három gyarmat ezután is megtartotta egyediségét, és a kanadaiak rendkívül büszkék országuk multikulturális, integrált és befogadó
polgári berendezkedésére. A multikulturalizmus irányelvét 1971-ben
fogadták el az ország alapítását meghatározó meggyőződések elismeréseként. A rendelkezés, amely az első ilyen jellegű politikai irányelv
volt a világon, megerősítette az őslakosok jogait és Kanada két hivatalos nyelvének státuszát. Kanada nemzeti ünnepének alkalmából
őexc. Isabelle Poupart, Kanada magyarországi nagykövete fogadást
rendezett a Festetics-kastélyban, amelyre meghívta a diplomáciai testület és a kanadai közösség tagjait, a magyar politikai és társadalmi
élet képviselőit, valamint Kanada barátait. A nagykövet egyúttal elbúcsúzott Magyarországtól, magyar barátaitól és nagykövettársaitól,
három év nagyon dinamikus és sikeres diplomáciai missziója után,
amely Magyarország mellett Bosznia-Hercegovinára és Szlovéniára is
kiterjedt. Beszédében néhány személyes gondolatot is megosztott a
közönséggel: felidézte budapesti tartózkodásának kellemes pillanatait, ahol családjával együtt otthon érezték magukat, illetve számtalan
utazásukat az ország különböző részeibe, amelyekből értékes tapasztalatokat és ismeretségeket nyert. Szakmai szempontból elismeréssel
beszélt a nagykövetség munkatársainak támogatásáról, és megemlítette a legfontosabb eredményeket, amelyek büszkévé teszik, magyarországi küldetését pedig eredményessé.
Az est a kanadai szellemiség és jelképek jegyében zajlott, és a meghívottak ízelítőt kaptak az ország gasztronómiájának legkiválóbb
specialitásaiból.
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1st July marks the anniversary of the formation of three British
North American provinces’ union: Canada, Nova Scotia, and New
Brunswick in a federation under the name of Canada in 1867.
The diversity of these three distinct colonies is preserved and Canadians take great pride in their country’s multicultural, integrated,
and inclusive citizenship. In recognition of these fundamental beliefs,
the country enacted the Multiculturalism Policy of Canada in 1971.
The first of its kind in the world, this policy confirmed the rights of
Aboriginal peoples and the status of Canada’s two official languages.
Celebrating Canada Day H.E. Isabelle Poupart Ambassador of
Canada to Hungary held a reception at Festetics Palace, attended by
members of the diplomatic corps and Canadian community, representatives of the Hungarian political and social life and friends of
Canada.
It was also an occasion to say farewell to Hungary, Hungarian
friends and the fellow ambassadors, after three years of very dynamic and successful diplomatic mission not only in Hungary, but
covering also Bosnia and Herzegovina, and Slovenia as well. In her
speech the departing Ambassador shared a few personal reflections
with the audience, recalling her pleasant stay in Budapest which was
her home with family - she said - and the numerous travels through
the whole country full of experiences and acquaintances. Concerning
the professional work she praised the support of the Embassy staff,
mentioning the most important achievements that she is proud of
and making her tenure in Hungary really rewarding.
The event was filled with Canadian spirit and symbols and the
guests were offered fine specialities of the country's gastronomy.
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