Őfelsége II. Erzsébet születésnapja
Celebrating Her Majesty The Queen's Birthday

Őexc. Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete nagyszabású kerti fogadást adott őfelsége II. Erzsébet 92. születésnapja alkalmából, valamint hosszú uralkodásának tiszteletére. A nagykövet rezidenciáján rendezett csodás eseményen több mint 500 vendég
jelent meg, köztük közjogi méltóságok, a magyar politikai és társadalmi
élet képviselői, tudósok, üzletemberek, a diplomáciai testület és a magyarországi brit közösség tagjai. Idén a két díszvendég a magyar kormány
képviseletében Takács Szabolcs, európai ügyekért felelős államtitkár és
Gareth Neame volt, aki nemcsak a Downton Abbey sorozat producere,
és jelenleg Magyarországon dolgozik a Jamestownon, hanem nagykövete is a GREAT Britain: Culture is GREAT! (NAGY Britannia: A
kultúra NAGY!) kampánynak is.
A hagyományos ételek és italok mellett a fogadás kezdetén az eső is
besegített, hogy igazi angol hangulatot teremtsen a kerti partin. Miután
a British International School kórusa elénekelte a magyar és brit himnuszt, a nagykövet beszédében elmondta, hogy az idei ünnepség fényét
még inkább emelte Harry herceg és Meghan Markle május 19-én tartott
esküvője, akik most már a Sussex hercege és hercegnője címet viselik.
Éljen Soká Őfelsége, a Királynő!
P. A.
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H.E. Iain Lindsay, Ambassador of the United Kingdom to Hungary hosted a grand garden party celebrating Her Majesty The Queen’s
92nd Birthday and in honor of her long reign. The beautiful event held
at the Ambassador’s residence was attended by more than 500 guests,
among them dignitaries, representatives of the Hungarian political
and social life, scholars, business executives, members of the diplomatic corps and the British community in Hungary. This year the
two guests of honour were Mr Szabolcs Takács, State Secretary for
European Affairs, representing the Hungarian government and Mr
Gareth Neame, who is not only the Executive Producer of Downton
Abbey and currently working on Jamestown in Hungary, but also
ambassador of the GREAT Britain campaign: Culture is GREAT!
In addition to traditional food and drinks, rainy weather at the
beginning of the reception has also helped setting an authentic British
mood at the garden party. After the Hungarian and British anthems
performed by the choir of the British International School, Ambassador Lindsay delivered his speech and said, that this year’s celebration
has also been highlighted by the marriage between Prince Harry and
Meghan Markle, now the duke and duchess of Sussex, on May 19.
Long Live Her Majesty, The Queen!

