A varázslatos Afrika ünnepe
Celebration of Magic Africa

Május 25-én Afrikát, földünk legdinamikusabban fejlődő kontinensét ünneplik szerte a
világon, amelynek 54 állama kulturális és nyelvi sokszínűségével kiemelt igyelmet érdemel.
Ebben a szellemben került megrendezésre az 54.
Afrika Nap Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban, az afrikai országok budapesti nagykövetségei – Algéria, Angola, Dél-Afrika, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Nigéria, Szudán, Tunézia,
és tiszteletbeli konzuljai – Seychelle-szigetek, Sao
Tomé és Princípe, valamint az AHU (Magyar
Afrika Társaság) és a Diplomata Magazin (médiaszponzor) szervezésében és nagyvonalú támogatásával.
Az idén is óriási érdeklődés nyilvánult meg
a nagyszabású rendezvény iránt, amely hozzájárul Afrika jobb megismeréséhez és a kapcsolatok
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erősödéséhez. A közel ezer látogató bepillantást
nyert az afrikai országok sokszínű kultúrájába,
népművészetébe, néprajzi hagyományaiba a
színpompás nemzeti standok, az afrikai ritmusok és táncok által, amellyel néhány órára a
Vajdahunyad várába varázsolták Afrikát. Lehetőség volt megízlelni a változatos gasztronómiai
specialitásokat is. Az Angolai Köztársaság nagykövete, őexc. Lizeth Nawanga Satumbo Pena,
az afrikai országok nagyköveteinek doyenje
köszöntötte az ünnepi esemény díszvendégét,
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert
és megnyitóbeszédében hangsúlyozta:
„Miniszter úr, az ön jelenléte közöttünk jól
mutatja, milyen fontosnak tekinti Afrikát a magyar kormány. A déli nyitás politikája támogat-

On 25th May the Earth’s most dynamically developing continent, Africa is celebrated
all over the world. Its 54 states, cultural and
linguistic variety deserves special attention.
he 54th Africa Day in Budapest was organised
in this spirit at the Museum of Agriculture.
he event was attended by the Embassies of
African countries accredited to Hungary: Algeria, Angola, South Africa, Egypt, Libya,
Morocco, Nigeria, Sudan, Tunisia; and by the
Honorary Consuls of the Seychelles, Sao Tome
and Principe in Budapest. he event was organised and generously supported by the AHU
(African-Hungarian Union) and Diplomatic
Magazine as media sponsor.
his year again, there was a huge interest
shown in the grand event, which would

ja kétoldalú kapcsolatainkat, erősíti a népeink
közötti kötelékeket, így nagyban hozzájárul az
országaink közötti politikai és gazdasági együttműködés intenzitásának növeléséhez. Csakúgy,
mint a soron következő „3. Budapest Afrika
Fórum” esetében, amit ősszel rendez majd meg
a magyar kormány, úgy döntöttünk, hogy a
mostani Afrika Napot a mezőgazdasági együttműködés megerősítésének szenteljük.
Valójában a mezőgazdaság és az élelmiszerönellátás az egyik legfontosabb prioritás Afrika
életében. Kontinensünkön található a legnagyobb megművelhető földterület, mely a világ
talán leggazdagabb biodiverzitásával rendelkezik.
Mindamellett nagy szükségünk van iparosításra,
technológiára, szakértelemre és élelmiszeriparra
annak érdekében, hogy felszámoljuk az éhezést,
az aszályt és a kezdetleges mezőgazdasági termelést gépesítsük. Az Afrika Nap lehetőséget nyújt
arra, hogy kiértékeljük Afrika közös erőfeszítéseit a stabilitás és béke megőrzésének érdekében,
és előmozdítsuk a társadalmi fejlődést csakúgy,
mint a kontinens integrációját.”

contribute to getting to know Africa better
and to the strengthening of relationships.
he nearly 1,000 visitors got an insight
into the colourful culture, folk art and traditions of the African countries by the help
of the national stalls and African rhythms
and dances which brought Africa to the
Vajdahunyad Castle for a few hours. Guests
could taste the diverse culinary specialities
as well. H.E. Lizeth Nawanga Satumbo
Pena, Ambassador of the Republic of Angola, dean of the Ambasssdors of African
countries to Hungary greeted the guest of
honour, Dr Sándor Fazekas, Minister of
Agriculture, and in her opening speech she
emphasised:
“Excellency, Your presence among us
shows how important Africa is for the Government of Hungary. he Opening to the
South Policy of the Hungarian Government
reinforces our bilateral relations, strengthens
the bonds between our people, and therefore

contributes to intensify the political and economic cooperation between our countries.
Just like the upcoming “3rd Budapest Africa
Forum”, to be organized by the Hungarian
Government this autumn, we have chosen to
dedicate our Africa Day to strengthen cooperation in agriculture.
In fact, agricultural and food self-suiciency is one of the most important priorities for
Africa. Our continent has one of the largest
arable lands and is endowed with one of the
richest biodiversity in the world. Nevertheless, it is a continent with a great need for
industrialization, technology, know-how and
food processing in order to stop hunger,
drought and to move from rudimentary agricultural production to a mechanized one.
Africa Day celebration provides an opportunity to evaluate Africa’s collective eforts to
ensure stability and peace, stimulate economic and social development, as well as the
integration of the continent.”
P. A.
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