7. Diplomata Vásár Budapesten
7th Diplomatic Fair Budapest
A Budapesti Diplomata Házastársak egyesülete (DSB) a Budapesten szolgáló nagykövetek, nagykövethelyettesek és konzulátusi
vezetők házastársainak politika- és vallásmentes közössége. A DSB együttműködésben az
InterConinental Budapesttel immár 7. alkalommal, november 26-án rendezte meg a
Diplomata Vásárt, amelynek fővédnöke Herczegh Anita, a magyar köztársasági elnök
felesége volt.
„A világ egy napra Budapestre jött” –
mondta megnyitóbeszédében Mrs. Bridget
Lindsay, Nagy-Britannia nagykövetének felesége, a DSB elnöke. Idén 45 ország nagykövetsége képviseltette magát a vásáron, ahol az
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1161 látogató különleges és jellegzetes emléktárgyakkal találkozhatott a világ sok pontjáról, s több mint 20 ország ételeit és italait
kóstolhatta meg.
A Diplomata Vásár nemcsak egy szórakoztató nemzetközi családi nap a karácsonyi
időszakban, hanem jótékony célú adománygyűjtés is magyar szervezetek számára.
A vásár teljes bevételét a DSB a következő
általa támogatott magyar intézményeknek
ajánlja fel:
Az esztergomi Mi Házunk alapítvány,
amely hátrányos helyzetű, többségében roma
családokból származó gyerekek és fiatalok
oktatását támogatja, SOFI Óvoda, Általános

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), Heim Pál Gyermekkórház urológiai osztály, Szent István és Szent
László Kórház gyermekhematológiai és őssejttranszplantációs osztály.
A 7. Diplomata Vásár volt az eddigi legsikeresebb 2011 óta: 8 246 000 Ft gyűlt
össze (még nem a végleges összeg). Ez az
eredmény a nagykövetségek aktív részvételének, a látogatók nagylelkű támogatásának,
az önkéntesek fantasztikus segítségének és a
szponzorok nagyvonalúságának köszönhető.
Összefogás és csodálatos csapatmunka volt.
P. A.

Diplomatic Spouses of Budapest (DSB),
is a non-political, non-religious community of spouses of Ambassadors and Deputies of Embassies and Consular Missions
based in Budapest. This is the 7th year that
DSB, in collaboration with the InterContinental Budapest, has organised the Diplomatic Fair on the 26th November, under
the high patronage of Mrs Anita Herczegh, spouse of the President of Hungary.
“The world came to Budapest for one
day” - said in her opening speech Mrs
Bridget Lindsay, spouse of the Ambassador of Great Britain, President of DSB.
This year, 45 countries were represented by their embassies. Stalls showcased

specialities and souvenirs from around the
world and the 1161 visitors could enjoy
food and drink from over 20 countries.
The Diplomatic Fair is not just an entertaining international day for the whole
family in the spirit of the festive season;
it also raises funds for Hungarian charities.
All proceeds of the fair will be donated
to the following Hungarian charities that
are supported by DSB:
A Mi Házunk ‘Our House’ foundation
in Esztergom, offering educational and
social support for disadvantaged children
and adolescents, particularly from Roma
families;

SOFI, Special Education and Development Institute for children with intellectual
and physical disabilities in Budapest;
PáL Heim Children’s Hospital, Urology
Unit, Budapest;
Szent István és Szent László Kórház, Paediatric Haematology and Stem-Cell Transplantation Unit, Budapest.
This 7th Diplomatic Fair was the most successful of all fairs since 2011. The amount
raised: 8 246 000 HUF (not final sum yet).
This is a result of active involvement of embassies, generous support of visitors, amazing
help of volunteers, great support of sponsors.
It is a joint effort and a marvellous team work.
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