Az amerikai nagykövet búcsúzása
Farewell by US Ambassador
Őexc. David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete az
alábbi üzenettel vett búcsút Magyarországtól
2020. szeptember 15-én:
„Mély büszkeséggel és némi szomorúsággal
tájékoztattam Trump elnököt és Szijjártó külügyminiszter urat, hogy november 1-jén vis�szalépek az Egyesült Államok magyarországi
nagyköveti tisztségemtől. Megtiszteltetés és
kiváltság volt szeretett hazámat szolgálni egy
szívemnek egyre kedvesebb országban, de kétoldalú kapcsolatunk több, mint egy személy.
Büszke vagyok, hogy a budapesti amerikai
nagykövetség csapatával, amerikaiakkal és magyarokkal együtt milyen sikeres munkát végeztünk a két szövetséges ország közötti kapcsolatok erősítésében. Bár hiányozni fog Magyarország és az itt szerzett csodálatos barátaim és
élményeim, bár mindig a szívemben őrzöm a
nagykövetség csapatát, Magyarországot és a
magyar embereket.”
TÖRTÉNELMI DIPLOMÁCIAI
ESEMÉNY WASHINGTONBAN
Donald Trump elnök meghívására David
Cornstein nagykövet és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett az Ábrahám-egyezmény ünnepélyes aláírásán szeptember 15-én, a Fehér Házban. A történelmi
megállapodás célja Izrael, az Egyesült Arab
Emírségek és Bahrein közötti kapcsolatok
normalizálása. Az aláíró országok elkötelezték
magukat, hogy nagykövetségeket nyitnak egymás országában és nagyköveteket cserélnek,
továbbá együttműködést kezdenek többek között az oktatás, az egészségügy, a kereskedelem, a turizmus és a biztonság területén. Az Ábrahám-egyezmény nagyobb biztonságot és stabilitást hoznak a KözelKeletre.
BUSH ELNÖK SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE
Magyarországról való elutazása előtt Cornstein nagykövet egy szimbolikus eseményen is részt vett október 23-án, az 1956-os magyar forradalom évfordulóján. Felavatták George Herbert Walker Bush, az Egyesült Államok 41. elnökének szobrát a Szabadság téren, megemlékezve a
közép- és kelet-európai kommunista uralom bukásának 30. évfordulójáról.
A szobor az amerikai államférfi előtti tisztelgés és hála jelképe, aki
hozzájárult Európa és Magyarország jövőjének alakításához, kiállt a szabadság és a demokrácia mellett, és szembeszegült a kommunista diktatúrával. A magyarok soha nem felejtik el Bush elnök tiszteletre méltó és
szilárd elkötelezettségét a régió történelmi változásai iránt.
A magyar kormány által emelt szobor az USA Nagykövetsége és
Ronald Reagan elnök szobrának közelében áll.

Bidding farewell to Hungary, H.E. David
Cornstein, Ambassador of the United States
of America to Hungary sent a message on the
15th September 2020:
“It was with a deep sense of pride, as well
as some sadness that I informed President
Trump and Foreign Minister Szijjártó that I
will be stepping down as U.S. Ambassador to
Hungary on the 1st November. It has been an
honour and a privilege to serve the country I
love in a country I have come to cherish, but
our bilateral relationship is more than just one
person. Working with the entire team at the
U.S. Embassy in Budapest, both Americans
and Hungarians, I am proud of how much
we have accomplished together in strengthening our countries’ bonds as allies. While I will
miss Hungary and all the wonderful friends
and memories I have made here, my embassy
team, Hungary, and the Hungarian people
will always remain in my heart.”
HISTORIC DIPLOMATIC EVENT IN
WASHINGTON
At the invitation of President Donald
Trump, Ambassador David Cornstein and
Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs
and Trade of Hungary attended the solemn
signing of the Abraham Accords at the White
House on the 15th September. This historic
agreement is to normalize relations between
Israel, the United Arab Emirates and Bahrain. The signatory countries have committed
to the exchange of embassies and ambassadors, and to begin cooperation across a broad range of fields including
education, healthcare, trade, tourism and security. The Abraham Accords will bring greater security and stability to the Middle East.
UNVEILING OF THE STATUE OF PRESIDENT BUSH
Before leaving Hungary, Ambassador Cornstein attended a highly
symbolic event on the 23rd October, the anniversary of the Hungarian
Revolution of 1956. The inauguration of a statue of George Herbert
Walker Bush, the 41st President of the United States, took place in
Szabadság Square, marking the 30th anniversary of the fall of communist rule in Central and Eastern Europe.
It is an honour and gratitude to the American statesman, who helped
shaping the future of Europe and Hungary, stood up for freedom and
democracy, and opposed the communist dictatorship. Hungarians will
never forget his respectable and strong dedication to historic changes
in the region.
The statue erected by the Hungarian Government stands nearby
the US Embassy, next to the existing statue of President Ronald Reagan.
A. P.
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