Július 14.
Le 14 Juillet
A francia trikolórba öltöztetett nagyköveti rezidencia és hatalmas kertje volt idén is a helyszíne a hagyományos nemzeti
ünnepi fogadásnak, amelyre több
mint 350 magyar és francia vendég kapott meghívást, köztük a
magyar politikai, társadalmi és
üzleti élet képviselői, a diplomáciai testület és a francia közösség
tagjai.
Beszédében őexc. Mme Pascale Andréani, a Francia Köztársaság Magyarországra kijelölt új
nagykövete hangsúlyozta, men�nyire fontosnak tartja a hazája és
Magyarország közötti kapcsolatok javítását és erősítését, valamint az
európai szellemiséget.
A nagyszabású rendezvény ezúttal is számos francia cég nagyvonalú támogatásával valósult meg. A kitűnő gasztronómiai specialitások
és francia borok, s a Budapest Gipsy Swing által teremtett jó hangulat
nagyban hozzájárult a nap sikeréhez.
A francia és az európai történelem meghatározó eseményének, a
francia forradalom 229. évfordulója alkalmából tartott ünnepség a
Francia Intézetnél rendezett vidám utcabállal zárult.
P. A.

The Ambassador’s residence
dressed in the French tricolour
and its huge garden was again the
venue for the traditional Bastille
Day to which 350 Hungarian
and French guests were invited,
including the representatives of
Hungarian political, social and
business life, the members of the
diplomatic corps and of the
French community.
In her speech H.E. Mrs Pascale Andréani, newly appointed
Ambassador of the Republic of
France to Hungary stressed how
important she found the improvement and strengthening of the relations between her country
and Hungary, as well as the European spirit.
The grand event was again sponsored generously by several French
companies. The excellent culinary specialities and French wines and
the good atmosphere created by the concert of the Budapest Gipsy
Swing greatly contributed to the success of the evening.
The celebration held on the occasion of the 229th anniversary of
the French Revolution, an important landmark in both French and
European history ended with a street ball at the French Institute in
Budapest.
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