Svédország nemzeti ünnepe és búcsúparti
Sweden’s National Day and Farewell Party
Svédország június 6-án két történelmi
eseményre is emlékezik: Gustav Vasát (I.
Gusztáv) ekkor választották királlyá 1523ban, lefektetve egy független állam alapjait,
1809-ben ekkor lépett életbe az új alkotmány.
1916-tól pedig a svéd lobogó napját is ezen a
napon ünneplik.
Az említett események tiszteletére őexc.
Niclas Trouvé, Svédország magyarországi
nagykövete nagyszabású kerti partit rendezett
a rezidencián több száz vendég részvételével,
köztük tisztségviselők, diplomaták, civil szervezetek tagjai és Svédország barátai. A nagykövet szolgálati ideje végéhez közeledve elhatározta, hogy búcsúzóul adománygyűjtő kezdeményezést indít útjára
az UNICEF Magyarország javára, kifejtve:
„A gyermekek jelentik a jövőnket. Ők a reménységeink. Öt izgalmas év után nemsokára elhagyom Magyarországot, és nagyon örülnék, ha támogatnák az UNICEF Magyarország szervezetet, amely
rendkívül fontos munkát végez a magyar és a világ más részein élő
gyerekek érdekében. Az új generáció hatalmas kihívásokkal néz szembe, többek között a klímaváltozással. Ugyanakkor meggyőződésem,
hogy a lehetőségek még nagyobbak, ha teljes mértékben hasznosítani
tudjuk a globalizáció, innováció, oktatás, kommunikáció és digitális
technológia ajándékait. Kérem, segítsék az UNICEF munkáját, hogy
a gyermekek a világ minden részén élhessenek jogaikkal és felismerjék
a bennük rejlő lehetőségeket. Ennél szebb búcsúajándékot nehezen
tudtam volna kitalálni.”
A búcsúesten az UNICEF Magyarország képviselője köszönő oklevelet adott át Niclas Trouvé nagykövetnek, amelyen nem szerepelt
az adományok végösszege, mivel a bankszámla még nyitott maradt.
Sok sikert kívánunk a nagykövet úrnak következő posztján, Svédország
nagyköveteként a Szaúd-Arábiai Királyságban!

6th June marks the National Day in Sweden in honour of two historical events: Gustav Vasa was elected king in 1523, laying the
foundation of an independent state, and the
adoption of the new constitution in 1809. It
also became the Swedish Flag Day in 1916.
On these occasions H.E. Niclas Trouvé,
Ambassador of Sweden to Hungary hosted
a grand garden party at the residence in the
presence of hundreds of guests: officials,
diplomats, NGOs and friends of Sweden.
Before the end of his term as Ambassador in
Hungary he decided to make a Farewell
Donation by launching a fund-raising initiative for the benefit of UNICEF Magyarország, and said:
“Children are our future. They are our hope. As I am soon leaving Hungary after five exciting years, it would give me great pleasure
if you considered supporting the important work of UNICEF Magyarország for the children in Hungary and other parts of the world.
The challenges, the new generation is facing, are enormous, including the threat of climate change. However, I believe that the opportunities are even greater if the benefits of globalization, innovation, education, communication and digital technology can fully be
utilized. Please support UNICEF in helping children worldwide to
enjoy their rights and to realize their potential. It is hard for me to
imagine a better farewell gift than this!”
Ambassador Niclas Trouvé was awarded with a diploma by the
representative of UNICEF Hungary at his farewell party, without
mentioning the amount of the donation, because the account is still
open for receiving contributions.
Wishing successful continuation at his new post as Ambassador of
Sweden to the Kingdom of Saudi Arabia.
A. P.
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