Fogadás Ukrajna függetlenségi napján
Ukraine’s Independence Day Reception
Őexc. Liubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete fogadást adott a
függetlenségi nap 27. évfordulóján a
Hadtörténeti Múzeumban. Ezt a napot
minden év augusztus 23-án ünneplik.
2018 fontos év az ország történetében,
mivel idén ünneplik az ukrán államiság
helyreállításának 100. évfordulóját. Az
eseményen megjelentek a diplomáciai
testület tagjai, a magyar társadalmi élet
képviselői és az ukrán közösség tagjai.
Üdvözlő beszédében a misszióvezető
hangsúlyozta:
„Büszke vagyok, hogy elmondhatom,
hazám komoly eredményeket tud felmutatni a reformok terén, az európai és az
euroatlanti integrációs folyamatok megvalósításában. Nemrégiben Petro
Porosenko, Ukrajna köztársasági elnöke
javasolta, hogy ezeket a célokat foglaljuk
alkotmányunkba annak érdekében, hogy
az integrációs folyamat visszafordíthatatlan legyen.”
„Ma már sokkal erősebbek vagyunk, és sokkal felkészültebbek,
hogy megvédjük országunkat és nemzeti érdekeinket. Köszönetet
mondunk minden partnerünknek, köztük Magyarországnak is a támogatásukért. Továbbra is számítunk a segítségükre. Magyarország
pedig számíthat ránk.”
A vendégek Bölcs Jaroszláv – Diplomácia a dinasztikus házasságokban címmel érdekes fotókiállítást tekinthettek meg, amely bemutatja az Ukrajna, Magyarország, Franciaország, Norvégia és Svédország
közötti történelmi kapcsolatokat a XI. században uralkodó Bölcs
Jaroszláv kijevi nagyherceg családján keresztül.
„A kiállítás bemutatja közös történelmünket. Biztos vagyok abban,
hogy a jövő is közös lesz” – tette hozzá a nagykövet.
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H.E. Liubov Nepop, Ambassador of
Ukraine to Hungary held a reception to
mark the 27th Independence Day at the
Museum of Military History. This day
has been yearly observed on the 23rd August. 2018 is an important year in the
history of the country as the Ukrainians
celebrate the 100th Anniversary of the
Restoration of Ukrainian Statehood. The
members of the diplomatic corps, the
representatives of the Hungarian social
life and the Ukrainian community attended the event.
In her welcome remarks the Head of
Mission emphasized:
“I’m proud that today I can say that
my country shows serious results in reforms, in implementing the European
and Euro-Atlantic integration course.
Recently the President of Ukraine, Mr.
Petro Poroshenko initiated the enshrining of these goals in our Constitution to
make the integration course irreversible.”
“Today we are much stronger, much readier to defend our country
and our national interests. We thank all our partners, including Hungary, in supporting us. We continue counting on you. And you can
count on us.”
The guests had the opportunity to visit an interesting photo exhibition entitled: “Yaroslav the Wise: Diplomacy through Dynastic
Marriages”, showing the historic connection between Ukraine, Hungary, France, Norway and Sweden on example of the family of Kyiv
Grand Prince Yaroslav the Wise, who reigned in the 11th century.
“The exhibition shows our common history. And I’m sure that our
future should and will be also common” – the Ambassador added.
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