Fogadás Oroszország Napja alkalmából
Reception on Russia Day
Az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövete, őexc. Vladimir Sergeev ünnepi fogadást rendezett Oroszország Függetlenségi Napján a nagykövetségen. A vendégek között jelen voltak a magyar politikai és
társadalmi élet jeles képviselői, a diplomáciai
testület és a magyarországi orosz közösség
tagjai.
Nyitóbeszédében a misszióvezető hangsúlyozta:
„Ezt az ünnepet 1992 óta tartjuk, bár országunk történelme kétségtelenül sokkal
mélyebben gyökerezik, és több évszázadot ölel fel. Az Oroszországi
Föderáció függetlenségi nyilatkozatának elfogadása óta eltelt 30 év
megteremtette a modern Oroszország alapjait. Ebben az időszakban
gyors szerkezeti átalakítások követték egymást, nemcsak hazánk,
hanem más országok és népek szempontjából is. Oroszország alkalmazkodott az átalakuláshoz, sikerült elérnie a civil és nemzeti egyetértést, és megerősítette szuverenitását. Egyértelműen meghatároztuk
nemzeti érdekeinket, és határozottan képviseljük azokat a jövő felé
haladva. A szigorú nyugati szankciók ellenére országunk gazdasága
fejlődik, a globális gazdasági ranglistán a 6. helyre kerültünk.
Megnyugtató, hogy a bonyolult nemzetközi háttér ellenére az
orosz–magyar kapcsolatok a kölcsönös haszonra és a gyakorlatiasságra épülnek, és igazodnak az objektív valósághoz.
Az utóbbi években nőtt Oroszország és Magyarország között a
kétoldalú kereskedelem volumene, s mindkét fél célja, hogy diverzifikálja a kereskedelem szerkezetét, és szorgalmazza a kölcsönös befektetéseket. A politikai, parlamenti és minisztériumközi kapcsolatok
is igen szerteágazóak, nagyszabású befektetési projektek valósulnak
meg, és a humanitárius kötelékek is felélénkültek.
A mai napon szeretnék mindannyiunknak sok sikert kívánni közös céljaink eléréséhez a jövő nemzedékek javára.”
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Ambassador of the Russian Federation to
Hungary, H.E. Vladimir Sergeev hosted a
reception on the occasion of Russia Day at the
embassy, attended by high representatives of
the Hungarian political and social life, members of the diplomatic corps and the Russian
community in Hungary.
In his opening remarks the head of mission
said:
“This holiday has been officially celebrated
since 1992, although the history of our country is undoubtedly deeper and embraces many
centuries. The last 30 years - after the signing of the Declaration of State
Sovereignty of the Russian Federation - laid the foundation of the
modern Russia. That was the period of swift structural changes, which
involved not only our Motherland, but also other countries and peoples.
Russia adapted to changes, succeeded in achieving civil and national consent, strengthened its sovereignty. We clearly outlined our
national interests, firmly uphold them moving with confidence toward
the future. Despite tough Western sanctions economy of our country
is developing. It became 6th in the global economic ranking.
It is comforting that in spite of complicated international background, Russian-Hungarian relations are based on mutual benefit and
pragmatism, adjust well to objective realities.
In recent years the bilateral trade between Russia and Hungary has
been growing while both sides aim to diversify trade's structure, promoting reciprocal investment. The spectre of political, parliamentary and
interdepartmental contacts is quite broad, large-scale investment projects
are being implemented, humanitarian ties have noticeably become more
animated.
On this day, I would like to wish all of us success in achieving common goals for the benefit of future generations.”
A. P.

